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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka om fyra individers upplevelser av språkresan har haft betydelse för 

deras karriärval. Utifrån en kvalitativ forskningsmetod har fyra semistrukturerade intervjuer 

genomförts. Genom att låta fyra personer berätta om sina upplevelser av språkresan kopplade till 

deras självbilder och karriärval har studiens två forskningsfrågor kunnat besvaras. Resultatet visar 

att upplevelserna av språkresan bidrog till en mer eller mindre förändrad självbild hos dessa 

personer. Framför allt främjades den sociala utvecklingen, vilken medförde att en självbild 

kännetecknad av högre tilltro till sig själv i sociala sammanhang formades. De fyra personernas 

självbilder har i sin tur påverkat deras karriärval, om än på olika sätt. Bilden om den egna förmågan 

har spelat en viktig roll i val av karriärbana. 
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A language course abroad – does it make 

a difference? 

Four individuals’ experience of the impact of language courses abroad on their career choice  

Author: Frida Fabo 

Abstract 

The objective of the study is to examine whether the experience from language courses abroad has 

had any impact on the career choices for four individuals. Based on a qualitative research 

methodology, four semi-structured interviews have been executed. The two research questions have 

been answered by letting four people recount their experiences from language courses abroad 

linked to their self-images and career choices. The outcome is that the experiences from the 

language courses contributed to a more or less altered self-image. Most of all, the interpersonal 

abilities were fostered, which led to the formation of a self-image characterized by improved 

confidence in social settings. The four individuals’ self-images have then impacted their career 

choices, however in different ways. The perceptions of their own abilities have played an important 

role in their choices of career paths.  
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1. Inledning 

Det har blivit allt populärare att åka på språkresa.
1
 En rad olika företag i Sverige erbjuder ungdomar 

i åldrarna 10-18 år språkkurser förlagda utomlands över sommaren. Man utlovar inte enbart 

nyförvärv av språkkunskaper, utan språkresan sägs även bidra till ökad självständighet, förstärkt 

självförtroende och personlig utveckling.
2
 

Utvecklingen i samhället har resulterat i en ökad mängd valalternativ och valtillfällen för dagens 

ungdomar. Hur man uppfattar sig själv och värderar sin egen förmåga är viktiga komponenter när 

ett beslut ska fattas. Ungdomar som står inför ett karriärval bör vara medvetna om sig själva och 

sina möjligheter för att kunna utföra ett väl underbyggt val. Därtill spelar självförtroendet en 

avgörande roll när det kommer till vilka möjligheter kontra begränsningar ungdomarna upplever 

som rådande i deras subjektiva handlingsutrymme (Fransson och Lindh, 2004). Individrelaterade 

faktorer så som kunskap om utbildningsalternativ, självkännedom och tidigare erfarenheter i livet 

påverkar ungdomars handlande och väljande i valsituationer till fortsatta studier (Lovén, 2000). 

Tankar om och förväntningar på framtiden liksom vilka mål som önskas uppnås inom det egna 

yrkeslivet är ytterligare faktorer som vägs in när ungdomar ska välja karriärväg (Andersson, 2001). 

Uppsatsen med dess forskningsresultat vänder sig i första hand till personer som arbetar inom en 

studie- och yrkesvägledande verksamhet, men även till dem som på ett eller annat sätt möter 

ungdomar i sitt arbete inom exempelvis den sociala eller pedagogiska sektorn. Att veta vem man är, 

vad man tycker, känner och kan är lika komplicerat som viktigt för unga människor (Fransson och 

Lindh, 2004). Individens självskattning, det vill säga bilden hon eller han har av sig själv och sina 

egna förmågor, både skapar möjligheter och begränsar när det kommer till såväl identitetskapandet 

som att fatta beslut (Andersson, 2001). Enligt den socialkognitiva karriärutvecklingsteorin SCCT 
3
 

kan man, genom att samtala med ungdomarna kring deras bilder av dem själva och syn på 

framtiden, påverka deras självbilder positivt och därigenom motivera henne eller honom till att 

införskaffa sig nya insikter och erfarenheter. På detta vis kan dessutom hinder och negativa tankar 

identifieras, med målet om att frambringa en realistiskt grundad självbild. Teorin beskriver även att 

individens erfarenheter har en inverkan på självbilden, positivt eller negativt, vilka sedan styr 

hennes eller hans förväntningar och som i sin tur får inflytande på individens intressen, personliga 

mål och beslut (Brown, 2002). 

Uppsatsens undertitel speglar det som SCCT-teorin beskriver om att individens karriärval påverkas 

av tidigare erfarenheter. I denna studie står fyra individers berättelser om deras språkresor kopplade 

till karriärvalet via självbilden i fokus och om de själva tror att språkresan och vad de fick uppleva 

där har fått betydelse för skapandet av deras bilder av sig själva liksom för deras val av karriärbana. 

Dessutom, och framförallt, kommer tidigare forskning och vetenskapliga teorier ligga till grund för 

                                                      
1
 http://www.dn.se/resor/sprakplugg-lockar-oss-ut-i-varlden, 2012-03-12 

2
 http://www.sts.se, 2012-03-07 

3
 SCCT står för Social Cognitive Career Theory, en karriärutvecklingsteori utvecklad av Robert W. 

Lent, Steven D. Brown & Gail Hackett 
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utforskandet och förståelsen i vad deras upplevelser, insikter och erfarenheter från språkresan har 

kommit att betyda för deras självbilder och karriärval. Studien och dess resultat fokuserar 

därigenom på vad själva upplevelsen av språkresan har betytt för var och en av dessa fyra individer. 

1.1 Förförståelse 

Jag har under min utbildnings gång gjort praktik på två gymnasieskolor och en grundskola 
4
 och har 

under dessa tre praktikperioder såväl förundrats som blivit hänförd av den stora mängd 

språkresebroschyrer som delvis legat utbredda på bord, delvis stått prydligt staplade på hyllplan - 

samtliga i direkt anslutning till mina handledares 
5
 respektive arbetsplatser. Framsidor med bilder 

och rubriker i färgglada toner skriker efter elevernas uppmärksamhet och jag såg ofta hur de 

bläddrades i med livligt intresse. Vid ett par tillfällen under dessa sammanlagda 15 praktikveckor 

blev mina handledare tillfrågade av säljare från två olika språkresearrangörer om de fick komma till 

skolan och informera elever och personal om deras utbud för ungdomar. Sådana förfrågningar 

likväl alla broschyrerna ansvarade skolornas studie- och yrkesvägledare för och det var till studie- 

och yrkesvägledaren som eleverna vände sig till med sina frågor berörande språkresornas 

utformning och innehåll. Majoriteten av svaren som eleverna erhöll var fåordiga. Detta på grund av 

brist på kunskap och engagemang fick jag veta av mina handledare. 

Det faktum att alla dessa broschyrer hamnar på studie- och yrkesvägledarens bord väckte snart ett 

intresse hos mig då min första tanke var att de kanske snarare skulle finnas tillgängliga för eleverna 

hos skolans språklärare. Men nu när verkligheten ser ut som den gör (i alla fall på de tre skolor där 

jag har praktiserat) liksom att språkresan enligt dess arrangörer inte enbart handlar om 

språkinlärning utan även om att utvecklas och stärkas som individ 
6
 finner jag det mycket väsentligt 

för mig som blivande studie- och yrkesvägledare att utforska området närmare. Mitt intresse i att 

studera upplevelser av vad språkresan har haft för betydelse för karriärvalet härstammar även från 

egna erfarenheter utanför studie- och yrkesvägledarutbildningens ramar. Under somrarna 2004 och 

2005 arbetade jag som ledare för svenska ungdomar i åldrarna 14-17 år som befann sig på språkresa 

på Malta.
7
 Ett par år tidigare läste jag själv en kurs i engelska på samma ö under några månaders 

tid. Dessa två erfarenheter tillsammans med ett stort intresse i hur individer tänker och varför de 

agerar som de gör, resulterade i mitt val av uppsatsämne. 

                                                      
4 
I detta fall årskurs 6-9 

5
 Samtliga tre handledare var examinerade och verksamma studie- och yrkesvägledare 

6
 http://www.sts.se, 2012-03-09 

7
 Jag var under båda somrarna anställd som ungdomsledare av språkresearrangören Björn Fredrikssons 

Språkresor, http://www.bjorntravel.com/ 
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1.2 Syfte 

Syftet med min undersökning är att studera om fyra individers upplevelser av språkresan har haft 

betydelse för deras karriärval. 

1.3 Forskningsfrågor 

 Vilken betydelse har språkresan haft för respondenternas självbilder? 

 Vilken betydelse har respondenternas självbilder haft för deras karriärval? 

1.4 Antaganden 

Ett grundantagande för denna studie är att individens erfarenheter påverkar självbilden som i sin tur 

inverkar på karriärvalet. Upplevelser, tidigare erfarenheter och bilden av sig själv och sina förmågor 

möjliggör likväl begränsar och blir därmed centrala faktorer i en valprocess.  

1.5 Avgränsningar 

Flera karriärutvecklingsteorier framhåller självbildens betydelse i relation till valprocesser. Jag har 

valt att använda mig av karriärutvecklingsteorin SCCT 
8
 och dess tre mest centrala begrepp 

självskattning, förväntat resultat och personliga mål för att försöka utforska och förklara om de 

fyra respondenternas upplevelser av språkresan har haft betydelse för deras karriärval. Min tro och 

förhoppning är att valet av denna karriärutvecklingsteori som den enda kan, tack vare dess breda 

men samtidigt djupa tolkning av individers karriärutveckling, synliggöra den tänkbart röda tråd som 

går från språkresa till karriärval via självbilden. 

Med mer tid till förfogande hade fler respondenter kunnat intervjuas och då hade jag kanske kunnat 

se andra saker, men jag tror ändå att de fyra personernas berättelser ger en god inblick i om deras 

                                                      
8
 SCCT står för Social Cognitive Career Theory, en karriärutvecklingsteori utvecklad av Robert W. 

Lent, Steven D. Brown & Gail Hackett 
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upplevelser av språkresan har påverkat deras karriärval och att jag därigenom kan få svar på mina 

två forskningsfrågor. 

1.6 Kunskapssyn 

Jag är inspirerad av det hermeneutiska synsättet som beskriver hur vi människor upplever och 

tolkar världen utifrån vad vi bär med oss (Holme och Solvang, 1997). Med andra ord innehar min 

förförståelse en påverkande effekt på den information och de intryck jag stöter på under 

forskningsprocessen. Min kunskapssyn är konstruerad av mina egna förkunskaper som i sin tur 

influerar på den kunskap som jag införskaffar mig. I mötet mellan respondent och forskare står 

ömsesidig tillit och förståelse i fokus och utgör förutsättningar för att uppnå ett underbyggt resultat, 

men som samtidigt skapar förväntningar i rummet. Respondenterna försöker leva upp till 

förväntningar som de tror finns på dem och de verkliga och subjektiva uppfattningarna riskerar att 

åsidosättas. Detta kan motverkas genom att forskaren går in i rollen som en intresserad och lyhörd 

lyssnare. Forskarens egna fördomar spelar även de en betydande roll i tolkningen av de berättelser 

som respondenterna delar med sig av, vilket bör tas i beaktande då detta kan få konsekvenser på 

forskningens slutresultat (ibid, 1997). 

1.7 Begrepp 

Karriärval Val inom utbildning och yrke (Lundahl, 2010). I denna 

studie avser karriärval respondenternas nuvarande 

huvudsakliga sysselsättning. 

 

Självbild Individens tankar om den egna förmågan, sin 

prestationskapacitet och tron på sig själv (SCCT-

teorins definition. Brown, 2002). 

 

Språkresa Med språkresa menas i denna studie en språkkurs som 

är förlagd utomlands under två till fyra veckor på 

sommaren och som vänder sig till ungdomar i åldrarna 

10-18 år (www.sts.se) 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras de fyra utgångspunkter som jag har valt att använda mig av med 

förhoppningen om att kunna förstå och analysera respondenternas berättelser och därigenom få svar 

på mina två forskningsfrågor. Inledningsvis, efter avsnittet Resultat av litteratursökning, ges en 

översikt av språkresan, som följs av en djupdykning i temat Individen, självbilden och karriärvalet. 

Sociologen Britta Jonsson (1999, 2001) och psykologen Ann-Sofie Rosén (2001) menar att 

begreppet livsprojekt influerar på ungdomars förväntningar, mål och beslut i vardagen och att dess 

innebörd är avgörande i förståelsen för hur ungdomar tänker och handlar, varför Jonssons och 

Roséns redogörelser kommer att få utgöra ett eget avsnitt i detta kapitel. Avslutningsvis presenteras 

karriärutvecklingsteorin SCCT 
9
 med fokus på dess tre mest centrala begrepp; självskattning, 

förväntat resultat och personliga mål, som tillsammans beskriver just tidigare upplevelsers 

betydelse för karriärvalet. 

2.1 Resultat av litteratursökning 

Jag har tagit hjälp av Libris 
10

 som främsta verktyg i mitt sökande efter relevant litteratur och 

tidigare forskning. Jag har låtit begreppen språkresa, självbild, karriärval och SCCT utgöra 

sökorden. Jag har läst ett stort antal sammanfattande beskrivningar av sökträffarna, för att finna 

material som passar in på mitt forskningsområde. Jag har även tagit hjälp av tidigare forskning som 

finns publicerad på Internet genom att studera källförteckningar och därigenom erhållit tips på 

relevanta publikationer och rapporter. 

2.2 Språkresan i fokus 

Med språkresa menas i denna studie en språkkurs som är förlagd utomlands under två till fyra 

veckor på sommaren och som vänder sig till ungdomar i åldrarna 10-18 år. För att undvika ett 

                                                      
9
 SCCT står för Social Cognitive Career Theory, en karriärutvecklingsteori utvecklad av Robert W. 

Lent, Steven D. Brown & Gail Hackett 

10
 De svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog, http://libris.kb.se 
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jämförande mellan språkresearrangörer sinsemellan, har de utvalda respondenterna rest med samma 

språkresearrangör om än vid olika tidpunkter och till olika destinationer.  

Språkresor utomlands är ett tämligen outforskat område trots den stora tillströmningen av deltagare 

i olika åldrar och trots att språkresor betraktas som ett bra komplement till språkstudierna 

hemmavid. Avsaknad av aktuella uppgifter om marknadens totala omsättning samt antalet deltagare 

bekräftas av experter inom branschen.
11

 STS språkresors typiska språkreseresenär är en flicka i 

åldern 15-16 år som kommer från en familj vars inkomst är över medel och hon bor i en förort runt 

om Stockholm, Göteborg eller Malmö (Fridén och Sjövall, 2009).  

2.2.1 En översikt 

Den moderna svenska språkreseverksamheten för ungdomar utreddes för första gången 1936, en 

utredning som ledde till ett statligt inrättande av Centralnämnden för skolungdomsutbytet med 

utlandet. Före andra världskrigets början dominerades verksamheten helt av ett utbyte med 

Tyskland, för att efter kriget fokusera mer på engelsk- och franskspråkiga länder. På denna tid 

utgjordes språkreseverksamheten till stor del av direkt utbyte, men under årens lopp har 

utbytesformen minskat för att istället lämna plats åt ren språkkursverksamhet. Vid sidan om 

nämnden fanns två privata språkreseföretag och tillsammans hade de år 1972 drygt 10000 

deltagare. Dessa deltagare var framförallt ungdomar i åldrarna 14–17 år, varav 60 % flickor och 40 

% pojkar och England var den destination dit den stora majoriteten av språkresor gick. Frankrike 

och Tyskland kom på andra respektive tredje plats. Rekryteringen till språkresorna var på 1970-

talet sned ur såväl ett socioekonomisk som ett geografiskt perspektiv. Ungdomarna kom mestadels 

från välsituerade familjer runt omkring storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö (SOU, 1975). 

Regeringen har vid ett flertal tillfällen fastslagit att studenters erfarenheter av studier utanför landets 

gränser bidrar till bättre förberedelser inför deras kommande yrkes- och samhällslivet. Generellt sett 

bidrar därtill en ökad internationell rörlighet av studerande till ett kvalitetsstärkande av svenska 

högskolor och universitet, vilket i sin tur kan hjälpa Sverige som kunskapsnation i en allt mer 

globaliserad värld (Utbildningsdepartementet, 2009).  

Statens offentliga studiereseutredning (SOU, 1975) är den senaste statliga utredningen som berör 

språkresor för ungdomar i åldrarna 10-18 år. I denna finns beskrivet att den tilltagande 

internationaliseringen av det svenska samhället har bidragit till ett ökat intresse för språkstudier 

utomlands och att det huvudsakliga syftet för dessa studier bör vara att komplettera, berika och 

konkretisera språkundervisningen här hemma. Därtill betonas i samma utredning ungdomarnas 

personlighetsutveckling och sociala utveckling i samband med språkresan. Kontakter med nya 

människor likväl med andra kulturer vidgar deras perspektiv och ger dem träning i att finna sig till 

rätta i olika sociala situationer. Även om denna träning inte alltid framskrider utan problem, så 

tillför den värdefulla erfarenheter och bidrar till mognad hos ungdomarna. För många av dessa 

ungdomar är språkresan deras första längre vistelse från hemmet utan föräldrar (ibid, 1975). 

                                                      
11

 http://www.skeptron.uu.se/proj/3s/spraken_skolan_samhallet_forskningsprogram.pdf, 2012-04-19 



7 

 

I ovan nämnda utredning (ibid, 1975) kritiseras dock språkresearrangörernas val av kursorter, då 

språkkurserna vanligtvis förläggs till platser av kommersiell och nöjesbetonad karaktär. Den 

inhemska befolkningens intresse för den enskilde språkreseungdomen tenderar att dämpas i och 

med detta, vilket riskerar resultera i att ungdomens möjlighet till att knyta kontakter med 

lokalbefolkningen minskar och därigenom dess språkträning. Turismen orsakar dessutom avsevärda 

prishöjningar vilket fördyrar språkresorna (ibid, 1975). Än idag förläggs språkresedestinationerna 

till orter förknippade med sol och bad. Kurser i engelska koncentreras till den engelska sydkusten 

alternativt till öar som Malta och Grekland. Vill man läsa franska eller spanska är utbudet störst i de 

typiska badorterna i Frankrike och Spanien. Undantagen är London, Heidelberg och Oxford som är 

populära tack vare sin storstadsprägel, sin erkända historik respektive sin akademiska miljö 

(Winberg, 2010). En ytterligare kritik som råder gentemot språkresor är ordningsproblemen, som 

handlar om att det är väldigt mycket fest med alkohol inblandat på resan. Språkreseungdomarnas 

ålder framhålls som en bidragande orsak till detta liksom deras syfte med språkresan som ofta 

kännetecknas av att förena nytta med nöje. Språkresearrangörerna försöker att åtgärda detta genom 

att fylla eftermiddagarna och kvällarna med aktiviteter av olika slag (SOU, 1975). 

I utredningen (ibid, 1975) bedömdes språkresemarknaden för ungdomar i framtiden öka såvida de 

ekonomiska villkoren inte kom att förändras radikalt. Kostnaderna för deltagande i en språkresa 

ansågs då påverka deltagarstorleken liksom snedrekryteringen (ibid, 1975). Än idag är 

språkresandet koncentrerat till ekonomiskt välbeställda grupper (Winberg, 2010). En tre veckor 

lång språkkurs på Malta kostar exempelvis 14105 kr 
12

 - en kostnad som för många anses vara allt 

för hög, vilket bidrar till en socioekonomisk uppdelning av vilka ungdomar som har möjlighet att 

åka på språkresa och vilka som inte har det. Förväntningar inför framtiden på ett utvecklande av 

språkresor med målgruppen äldre fanns på 1970-talet (SOU, 1975), ett förmodande som idag kan 

bekräftas. Språkresor för just vuxna har visat sig bli allt populärare, troligtvis mycket tack vare 

svenskarnas intresse för semesterresandet (Winberg, 2010). Även Sveriges jämförelsevis generösa 

system för finansiering av utlandsstudier antas utgöra en bidragande orsak till det stora intresset för 

språkstudier bland vuxna. Däremot syns tydliga tendenser på en minskning av språkkurser på icke-

akademisk nivå bland studerande vid landets högskolor och universitet, vilket sannolikt hör 

samman med en medvetenhet och en försiktighet i användningen av den begränsade storleken av 

studiemedel (Utbildningsdepartementet, 2009). 

2.3 Individen, självbilden och karriärvalet 

De flesta karriärutvecklingsteorier beskriver hur individens självbild hänger samman med 

individens val av utbildning och yrke. Ett exempel är SCCT-teorin 
13

 som förklarar just hur ett lågt 

                                                      
12

 Genomsnittlig prisuppgift för en ungdom på språkresa i tre veckor på Malta hos värdfamilj under 

sommaren 2012. Källa: www.sts.se, 2012-04-19 

13
 SCCT står för Social Cognitive Career Theory, en karriärutvecklingsteori utvecklad av Robert W. 

Lent, Steven D. Brown & Gail Hackett 
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mått av tro på sig själv bidrar till en mindre tillit till den egna förmågan och prestationskapaciteten, 

vilket i sin tur riskerar att sortera bort alternativ och därmed begränsa valmöjligheterna (se vidare i 

avsnitt 2.5). Rose-Marie Ahlgren (1999) är fil. dr i pedagogik och beskriver karriärvalet som ett 

samspel mellan individens egna preferenser som bygger på hennes eller hans förutsättningar samt 

förväntningar på arbetslivet och de förväntningar som omgivningen har på individen. Detta 

handlingsutrymme för individens studie- och yrkesval begränsas och styrs av hennes eller hans 

självbild, något som inte alltid är iakttagbart för omgivningen eller ens medvetandegjort för 

individen själv (Ahlgren, 1999). Det är viktigt att individen lyckas synliggöra och identifiera de 

olika delarna i sin karriärprocess för att kunna ta ansvar och vara delaktig i den. Detta ansvar ligger 

i slutändan på henne eller honom själv och är en viktig del i stärkandet av självbilden liksom tron 

på den egna förmågan till utveckling. Individens erfarenheter och kunskaper om sina 

prestationsförmågor inom olika områden har betydelse för de olika vägvalen i karriärprocessen 

(SOU, 2001). 

2.3.1 Individens självbild är påverkad av omgivningen 

Många forskare är överens om att individen påverkar sin omgivning genom sin personlighet och sitt 

handlande, vilket medför att individen själv formar sin egen miljö (Ahlgren, 1999). Men enbart till 

viss del, för på samma gång skapas individens självbild i verbal tillika icke verbal dialog med andra 

och den är influerad av både personliga och sociala faktorer, så som betydelsefulla personer, egna 

värderingar, förutsättningar och tidigare erfarenheter samt ambitionsnivå. Med betydelsefulla 

personer menas de i individens omgivning som innehar ett starkt inflytande på hennes eller hans 

självbild. Hur individen uppfattar och värderar sig själv bygger därigenom till stor del på hur andras 

uppfattningar och värderingar om individen ser ut. Även individens egna värderingar av vad som är 

viktigt att besitta kunskap om liksom sina egna förutsättningar inom olika områden påverkas av just 

dessa betydelsefulla personer. Ju äldre individen blir desto fler erfarenheter av hur omgivningen 

reagerar på hennes eller hans beteende samlar individen på sig. Under ungdomsåren är 

grupptillhörigheten i regel väldigt viktig och kamraterna ingår ofta i den grupp som individen anser 

som betydelsefull och spelar därmed en betydande roll för individens egen bild av sig själv. 

Forskning visar även på att individens ambitionsnivå i relation till vilken utsträckning hon eller han 

når upp till denna har betydelse för självbilden. En stor diskrepans mellan ambitionsnivå och 

prestationsnivå orsakar ofta låga värderingar om sig själv och den egna förmågan. Individer med 

hög självvärdering tenderar oftare att sätta högre personliga mål och förväntar sig mer av sig själva 

än de med låg självvärdering som snarare sänker ambitionsnivån och därigenom sin prestationsnivå. 

Såväl omgivningens som individens egen syn på sina värderingar, sitt beteende och sin 

ambitionsnivå formar således hennes eller hans självbild. Självbilden är även kopplad till hur trygg 

individen är i sig själv, då tryggheten avgör hur individen tolkar omgivningens reaktioner. När 

andras reaktioner inte överensstämmer med den egna självbilden, omformar individen sin självbild 

eller misstolkar omgivningens reaktioner så att de blir förenliga med den nuvarande självbilden 

(ibid, 1999). 
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2.3.2 Vad kännetecknar ett karriärval? 

Karriärval inbegriper val inom utbildning och yrke, som oftast inte handlar om ett val per individ 

utan sker vid upprepade tillfällen under livets gång (Lundahl, 2010). Valalternativen idag påstås 

vara mer frånkopplade traditioner och bakgrunder baserade på sociala, geografiska och kulturella än 

tidigare, vilket ställer högre krav på individen själv att skapa sin egen identitet och livskarriär. Unga 

människor uttrycker att det råder en press i att lyckas forma sig själva och sina levnadsbanor, men 

att detta även bidrar till känslor av frihet. Såväl utbildningsvägarna som yrkesbanorna befinner sig i 

en snabb förändring och alternativen inom de två är långt många fler än bara för en generation 

tillbaka i tiden. Vägarna mellan skola och arbete har både blivit längre och alltmer komplicerade. 

Det kan upplevas mer riskfyllt och betydligt svårare att bana sin utbildnings- och yrkesväg genom 

livet idag. Alternativen är inte endast begränsade inom Sveriges gränser, utan sträcker sig även ut i 

Europa och den övriga världen (ibid, 2010).  

2.3.3 Självbildens betydelse för karriärvalet 

Gunnel Lindh (2007) som är fil. dr i pedagogik belyser vikten av att i en valsituation vara medveten 

om sig själv och sina intressen, värderingar och förmågor i förhållande till en önskvärd framtid. Det 

handlar alltså om att utveckla en god självbild för att förstå vilka drivkrafter som spelar in när ett 

beslut ska tas. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) belyses 

elevernas utveckling av tillit till sina egna förmågor, möjligheter att få känna trygghet samt tillgång 

till kunskaper och erfarenheter för att kunna genomföra väl underbyggda val inom sina fortsatta 

studie- och yrkesvägar som skolans mål och ansvarsområde. Lindh (2007) påtalar även hon skolans 

roll i denna process, men menar samtidigt att stora delar av den sker utanför skolans väggar och 

ansvaret ligger därmed på individens egna axlar. Att kunna handskas med övergångar mellan olika 

skolformer liksom mellan utbildning och arbetsliv kräver god självinsikt. Ett sätt att uppnå detta är 

genom att samtala med vuxna och kamrater om valalternativ och framtidsplaner i relation till den 

egna självbilden. Enligt Rose-Marie Ahlgren (1999) är individers uppfattningar om sig själva och 

hur de värderar sina egna förmågor avgörande faktorer i utformandet av sina mål inför framtiden 

och de innehar därmed stor betydelse för karriärvalet.  

2.4 Individers livsprojekt 

I forskningen kring begreppet livsprojekt har det framkommit att förståelsen för vad som motiverar 

mänskligt handlande blir särskilt tydligt när individen står inför en förändring i livet. Då sätts 

invanda tankemönster, sinnesstämning och känslor på prov, vilka ibland behöver struktureras om 

för att individen ska kunna hantera omställningen. Livsprojekt innefattar vardagliga problem som 

uppstår hos en individ vid olika tillfällen i livet. Det kan handla om att lösa en mindre uppgift för 
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att få svar på en fråga, men även om större projekt så som att uppfylla en förväntan eller om att 

förverkliga ett självuppsatt mål. Livsprojekt kan alltså vara mer eller mindre omfattande, men avser 

alltid en bestämd aktivering som medför såväl beteendemässiga som känslomässiga konsekvenser 

hos individen (Rosén, 2001).  

2.4.1 Ungdomars livsprojekt 

För ungdomar hör uppfyllandet av sina egna och andras krav, väljandet av en viss utbildning eller 

ett visst yrke samt frigörelsen och självständigheten livet till. För detta krävs god tillit likväl god 

kunskap om sig själv. Under tonåren förväntas ungdomar hantera de förändringar som hör samman 

med den individuella utvecklingen; sociala, kroppsliga och mentala. Samtidigt ska de förhålla sig 

och förebereda sig inför en framtid som är skapad av omvärlden, där de egna förväntningarna kan 

upplevas svåra att uppfylla (Rosén, 2001). Britta Jonsson (1999) menar att dagens samhälle präglas 

av en allt starkare och ökande individualisering, något som såväl skapar otrygghet som den öppnar 

nya vägar och möjligheter hos individen. Jonsson beskriver vägen genom livet som krokig, en väg 

som tidigare var rak och ofta med en redan bestämd slutpunkt. Individualismens och själv- 

ständighetens framträdande roll har visat sig påverka ungdomar när det gäller deras funderingar 

inför det kommande yrkeslivet. Möjligheter till att förverkliga sig själv anses viktigt och yrkesvalet 

blir därmed ett försök till att förmedla sina värderingar som överensstämmer med ens identitet 

snarare än enbart ett förskaffande av inkomst (Jonsson, 1999). Begreppet livsprojekt innefattar just 

att något ska åstadkommas som medför en förändring i livet, ett problem som måste lösas genom 

egna ansträngningar. Oavsett om det handlar om att komma in på en viss utbildning eller om att bli 

accepterad i en kamratgrupp, motiverar det ungdomen att lägga tid och energi för att finna 

tillvägagångssätt så att målet kan förverkligas. I alla olika sorters livsprojekt utgör målet en 

framtida vision som ska förändra de förhållandena som råder just nu (Rosén, 2001). 

2.4.2 Ett forskningsprojekt om ungdomars tankar om framtiden 

I forskningsprojektet ”Ungdomars livsprojekt och skolan som arena” ställde Britta Jonsson (2001) 

frågor till ungdomar i åldersgruppen 14-17 år om deras liv och framtid. Svaren hon erhöll lät hon 

dela in i tre olika kategorier av livsprojekt som försiggår i ungdomarnas liv. Den första namngav 

hon ”Socialt orienterande livsprojekt” och som visar på att närheten till den egna familjen är av stor 

betydelse för de tillfrågade ungdomarna, medan uppfattningen om att vilja göra något värdefullt för 

samhället inte upplevdes som särskilt angeläget. Den andra kategorin uttrycker ”Traditionella 

livsprojekt” inom vilket relevansen av att ha ett trevligt hem ansågs långt mycket viktigare än att till 

exempel ha ett tryggt arbete. Den tredje och sista kategorin är ”Individualiserade livsprojekt” i 

vilken betydelsen av att bli respekterad som vuxen och ett utvecklande av den personliga identiteten 

och de egna talangerna upplevdes centralt i ungdomarnas syn på framtiden. Att få en bra utbildning, 

kunna resa till andra länder och ha mycket fritid hamnade på en fjärde, femte respektive sjätte plats 
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men värderades långt mycket viktigare än de påståenden som kom på en andra plats 
14

 i de två 

övriga kategorierna av livsprojekt. Inom ramen för de individualiserade livsprojekten finns alltså 

höga ambitioner om att bli självständig, utveckla den egna identiteten och det personliga 

ansvarstagandet samt att ha tillgång till frihet och till sin geografiska omvärld. Jonsson menar att 

siffrorna återspeglar dagens arbetsmarknad väl, då denna snarare uppmuntrar flexibilitet och 

rörlighet än hängivenhet mot en och samma arbetsgivare genom hela livet (Jonsson, 2001). Enligt 

forskning inom psykologin handlar livsprojekt just om förändring, om att förändra ett nuvarande 

tillstånd så att det blir bättre anpassat till individens egenuppsatta förväntningar. Individen målar 

upp en mental bild av sina framtida mål som i sin tur motiverar till val av handlingar som tar dem 

dithän (Rosén, 2001). 

2.5 SCCT – en teori om erfarenhetens betydelse för karriärvalet 

SCCT (Social Cognitive Career Theory) är en socialkognitiv karriärutvecklingsteori som 1994 

formulerades av Robert W. Lent, Steven D. Brown och Gail Hackett. Teorin bygger på en 

uppfattning om att allt bör ses utifrån sitt sammanhang, där självskattning, förväntat resultat och 

personliga mål utgör de mest centrala begreppen. Det råder en idelig samverkan mellan dessa tre 

och det är just denna interaktionsprocess som avgör individers karriärval. Enligt SCCT påverkar 

individens ryggsäck innehållande upplevelser, lärdomar och insikter från tidigare händelser i livet 

såväl självskattningen, synen på det förväntade resultatet som de personliga målen. Dessa 

erfarenheter skapar antingen möjligheter eller blir begränsande för en individ (Brown, 2002).  

2.5.1 Erfarenheter avgör individens självbild 

Det första begreppet är självskattning och som handlar om individens självbild; om att hennes eller 

hans tankar om den egna förmågan, sin prestationskapacitet och tron på sig själv bestäms utifrån 

hennes eller hans erfarenhet av tidigare upplevelser samt hur omgivningen bedömde dem. Lyckad 

framgång vid en tidigare händelse bidrar till positiva effekter på individens självuppfattning, medan 

misslyckanden för med sig ett nedbrytande av tilltron till sig själv. Individens självskattning 

inverkar på den egna förmågan till att sätta upp mål; ju högre självskattning desto högre och svårare 

placerar individen ribban för sig själv som i sin tur bidrar till att motivationen till att nå dit ökar. 

Individens självbild och subjektiva värderingar är alltså avgörande för vilka beslut som väljs att 

fattas. Frågan ”Kan jag göra det här?” kan sammanfatta begreppet självskattningens innebörd 

(Brown, 2002). 

                                                      
14

 ”Att bidra till en bättre värld” (Socialt orienterade livsprojekt) respektive ”Att tjäna mycket pengar” 

(Traditionella livsprojekt) 
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2.5.2 Förväntningar på resultatet spelar roll 

En ytterligare faktor som spelar in är hur antagandet om hur resultatet av beslutet ser ut, det vill 

säga individens syn på det förväntade resultatet. Individen ställer konsekvenser av olika tänkbara 

handlanden mot varandra för att finna det mest lämpliga alternativet. Tidigare självupplevda 

erfarenheter samt omgivningens respons på dessa spelar även här en stor roll. Svaret på frågan ”Om 

jag gör det här, vad händer då?” är betydelsefull i detta avseende. Det förväntade resultatet är 

baserat på tidigare erfarenheter och är viktigt för att lyckas uppnå sina personliga mål (Brown, 

2002). 

2.5.3 Målet motiverar karriärvalet 

Det tredje begreppet inom SCCT-teorin är just personliga mål, som beskriver hur individen själv 

sätter upp mål. Dessa bygger på såväl självskattningen som det förväntade resultatet och som blir 

en hjälp för individen att organisera sitt handlande liksom att motivera sina handlingar för att nå det 

önskade målet. En grundläggande uppfattning inom teorin är att individer varken besitter förmågan 

eller viljan att omvandla sina intressen till mål och dessa mål vidare till handling om de förutser att 

för höga hinder står i vägen för den karriärbana de åstundar (Brown, 2002). 

2.5.4 Samspelet mellan självbilden, det förväntade resultatet och målet 

Enligt SCCT-teorin bidrar ett lågt mått av tro på sig själv till en mindre tillförsikt till den egna 

förmågan och prestationskapaciteten, vilket i sin tur riskerar att sortera bort alternativ och därmed 

begränsa valmöjligheterna. Likaså kan individens bild av det förväntade resultatet förklaras utifrån 

hennes eller hans bild av sig själv som bidrar till ett möjliggörande eller ett begränsande av 

alternativ när beslut ska fattas. De personliga målen skulle däremot kunna fungera kompenserande i 

frågan om vad som är möjligt och vad som inte är det, då de antas kunna utmana en individs 

beteende och att drivkraften till att uppnå ett mål blir så stor att tidigare avgörande faktorer blir 

mindre betydelsefulla (Brown, 2002). 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för studiens undersökningsstrategi, tillförlitlighet och 

giltighet liksom urvalsförförande. Därtill kommer de metoder och tekniker som jag har använt mig 

av och mina etiska ställningstaganden samt urvalsgruppen att presenteras. Hur genomförandet 

liksom datainsamlingen har utförts beskrivs i detta kapitel. Studien bygger på fyra individers 

berättelser i vilka samspelet mellan historik och nutid samt mellan det sociala och personliga står i 

fokus, varför jag har valt att låta livsberättelsestudier få utgöra ett eget avsnitt. Avslutningsvis 

förklarar jag hur resultat och analys kom att bearbetas och redovisas. 

3.1 Undersökningsstrategi 

Studiens syfte är att studera om fyra individers upplevelser av språkresan har haft betydelse för 

deras karriärval. Undersökningsstrategin kännetecknas av en kvalitativ studie baserad på intervjuer, 

där respondenternas subjektiva upplevelser står i centrum (Kvale och Brinkmann, 2009). Med hjälp 

av den Intervjuguide som jag hade sammanställt (se Bilaga 2) tillsammans med klargörande 

följdfrågor önskade jag erhålla inblick i respondenternas upplevelser av språkresan, deras 

självbilder och karriärval. Dessa personliga och unika berättelser utgör grunden för uppsatsens 

resultat- och analysarbete. 

3.2 Metoder och tekniker 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod, vilken kännetecknas av att man som 

forskare försöker sätta sig in i sin respondents levda vardagsvärld och förstå den utifrån hennes eller 

hans perspektiv och därigenom komma respondenten närmare inpå livet (Kvale och Brinkmann, 

2009).  

Berättelserna är centrala i denna studie, varför jag har använt mig av en semistrukturerad 

intervjumetod då en sådan ger respondenten möjlighet att besvara frågorna med egna ord (May, 

2001). Intervjuunderlaget består mestadels av öppna frågor, vilket jag hoppades skulle uppmuntra 

respondenternas berättande (Wärneryd, 1990). Intervjufrågorna är kopplade till forskningsfrågorna, 

för att ett strukturerande av svaren och den fortsatta forskningsprocessen skulle underlättas. 
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3.3 Att studera berättelser 

I takt med att öppenheten för individen under det senaste decenniet har ökat, ses användningen av 

livsberättelser i samhällsvetenskaplig forskning som möjlighetsskapande snarare än begränsande. 

Tidigare, under perioden efter andra världskriget, bejakades snarare kvantitativa metoder där siffror 

och statistik stod i främsta fokus. De unika och personliga inslagen i livsberättelserna, i vilka 

subjektiva perspektiv lyfts fram, betraktas som centrala i dagens samhälle och som en styrka som 

öppnar såväl teoretiska som metodologiska möjligheter för att studera individers erfarenheter och 

identiteter (Pérez Prieto, 2006). 

Jag har låtit fyra personer berätta om sina upplevelser av språkresan kopplat till deras självbilder 

och karriärval. Stora delar av dessa berättelser kan liknas vid återberättelser av upplevelser som 

ägde rum för flera år sedan. Kanske, och mycket troligen, såg upplevelsen av språkresan 

annorlunda ut när den precis var avslutad i jämförelse med hur den ser ut idag. Livsberättelse- 

forskning beskriver just hur berättelser om våra liv inte enbart talar om det vi har varit med om, 

utan att berättelserna även består av påståenden tagna ur den verklighet de avser att beskriva. 

Berättelserna är en sammanflätning av historiska händelser, personliga erfarenheter, sociala 

förhållanden, kulturella referensramar och återger - utifrån dessa faktorer - situationer i vilka det 

berättade försiggick. På samma gång är berättelserna influerade av de omständigheter som råder här 

och nu; var vi befinner oss i livet, vart vi är på väg och vad vi vill säga med vårt berättande (ibid, 

2006). 

Forskning om livsberättelser bygger på ett intresse och en nyfikenhet för vad människor har att 

berätta (Heyman och Pérez Prieto, 1998). Forskarens uppgift är att lyssna aktivt och därigenom 

erhålla förståelse för vad som sägs och hur den berättande tänker om sin situation, de upplevelser 

hon eller han beskriver och tankarna kring dessa. Det är av stor vikt att hålla isär det levda livet, det 

upplevda livet och det berättade livet då innehållet i dessa tre skiljer sig från varandra. Det berättade 

livet är ingen verklighet utan konstruktioner av det levda och det upplevda livet. En människa har 

således inte en livshistoria utan en livshistoria berättas (ibid, 1998). Det är det berättade livet, det 

vill säga berättelserna om det levda och det upplevda livet, som jag under de fyra intervjuerna fick 

möjlighet att ta del av. 

3.4 Genomförandesteg 

Som ett första steg kontaktade jag via e-post fyra personer som jag vet (tack vare att jag vikarierade 

som grundskollärare under en period tio år tillbaka i tiden) var iväg på språkresa i tre veckor på 

sommaren mellan nionde klass och första året på gymnasiet. Dessa fyra gav mig namn tillsammans 

med kontaktuppgifter på andra personer som de visste också åkte på språkresa under sina 

ungdomsår. På annat håll (även här har jag det sociala nätverket att tacka) fick jag förslag på 

ytterligare tre namn på personer som för ett antal år sedan befann sig utomlands på språkresa under 
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några veckors tid. Det visade sig snart att åtta av de tio tillfrågade var intresserade av ett deltagande 

i min studie. De fyra personerna som jag slutligen valde ut för intervju passade bäst in inom 

ramarna för mina urvalskriterier (se Urvalsförfarande, avsnitt 3.5). Till dessa fyra skickade jag mitt 

Missivbrev (se Bilaga 1), i vilket mer detaljerad information om min studie fanns beskrivet. 

3.5 Urvalsförfarande 

Med tanke på att studiens syfte var att studera om fyra individers upplevelser av språkresan har haft 

betydelse för deras karriärval krävs det att minst ett karriärval har gjorts efter språkresans slut. 

Därmed sorterades allt för unga personer bort under urvalsprocessen och jag lät 20 år ligga som 

nedre åldersribba. En för hög ålder riskerar å andra sidan medföra att språkresan upplevs allt för 

avlägsen rent tidsmässigt och minnena från tiden före, under och efter den kan tänkas vara för vaga 

för att intervjun skulle frambringa tillräckligt informativa svar. Den övre åldersribban bestämde jag 

därav till 30 år. 

Personerna som kontaktades fanns alla tillgängliga inom mitt geografiska närområde under tiden då 

intervjuerna var planerade att genomföras. En kvalitativ forskningsmetod kännetecknas av 

respondenternas subjektiva upplevelser och dessa kommer således att stå i fokus för studien. 

Berättelserna berikas i sin tur med hjälp av språkliga nyanser och kroppsspråk (Kvale och 

Brinkmann, 2009), varför jag avsåg att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte och inte per 

telefon. Med hänsyn till detta blev den geografiska aspekten viktig för urvalet. 

Då jag inte hade som syfte att i min studie jämföra språkresearrangörer sinsemellan, fann jag det 

angeläget att samtliga intervjupersoner reste med samma språkresearrangör. Majoriteten av de 

tillfrågade åkte med STS,
15

 varför ett av mina urvalskriterier blev just att man skulle ha anlitat STS 

som språkresearrangör. 

Mitt urvalsförfarande att medvetet välja ut deltagare till min studie kan betecknas som ett 

strategiskt val, då respondenterna valdes ut utifrån en föresats om att hitta personer med de mest 

lämpliga egenskaperna (Johannessen och Tufte, 2003). De fyra utvalda respondenterna rekryterades 

genom en så kallad snöbollsmetod. Denna urvalsmetod innebär att forskaren får förslag på personer 

som anses lämpliga för studiens syfte och dessa personer kan i sin tur komma med förslag på andra 

personer som de vet med sig passar in inom ramen för urvalskriterierna (ibid, 2003). 

De som kom att deltaga i studien var kvinnor, trots att även män blev tillfrågade. De tillfrågade 

männen tackade till en början ja, men blev sedan tvungna att avböja. Inte på grund av att de inte 

ville, utan för att de föreslagna intervjutiderna inte passade. Då jag i min studie avsåg att studera 

fyra individers upplevelser av språkresan och dessa kopplade till självbilden och karriärvalet, har 

jag medvetet valt att utforska och analysera dessa utan att fokusera på de fyra individernas etnicitet, 

könstillhörighet liksom sociala bakgrund. Syftet var att låta deras unika berättelser utgöra fokus och 
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inte att jämföra dessa fyra sinsemellan, varför jag menar att tillhörandet av ett visst kön eller en viss 

social grupp liksom att ha en viss etnisk bakgrund är irrelevant för resultatet i denna studie. 

3.6 Urvalsgrupp 

De fyra respondenterna i denna studie kom att utgöras av fyra kvinnor i åldrarna 21-29 år, som alla 

under sina ungdomsår var iväg utan föräldrar på språkresa i tre veckor med språkresearrangören 

STS.
16

 De har sedan dess gjort minst ett karriärval vardera. 

3.7 Datainsamling 

Varje intervju, som tog ca 45 minuter, utfördes enskilt på en överenskommen plats där den 

omgivande ljudnivån var låg. Jag använde mig av en ljudinspelare eftersom jag då hade en chans att 

uppmärksamma respondentens kroppsspråk och verbala nyanser utan att riskera missa något som 

sades (May, 2001). Ljudinspelningarna transkriberades i direkt anslutning till respektive intervju för 

att den senaste berättelsen skulle finnas så färsk som möjligt i minnet hos mig. Intervjuerna bokades 

in i förväg och respondenterna fick själva välja en lämplig dag och tid utifrån av mig flera 

föreslagna. Jag utgick från Intervjuguiden (se Bilaga 2) och lät följdfrågor klargöra och fördjupa 

respondenternas berättelser under intervjuernas gång. 

3.8 Tillförlitlighet och giltighet 

En studies reliabilitet handlar om andra forskares möjligheter att reproducera resultatet vid en annan 

tidpunkt. I jämförelse med kvantitativa forskningsmetoder där det statistiska resultatet står i fokus, 

är kvalitativa undersökningar svårare att mäta reliabiliteten på. De fyra personer som utgör 

respondenterna i denna studie redogjorde för sina subjektiva upplevelser utifrån deras egna 

verkligheter och sådana berättelser är omöjliga att värdera med siffror (Holme och Solvang, 1997). 

Jag tog vara på möjligheten att främja min studies tillförlitlighet genom att jag använde mig av icke 
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ledande frågor under intervjuerna. Ledande frågor kan nämligen påverka svaret beroende på hur de 

formuleras (Kvale och Brinkmann, 2009).  

Forskning som anses valid är välgrundad, försvarbar och övertygande (ibid, 2009). Mitt val att 

använda mig av en kvalitativ metod bidrar till att den framtagna informationens validitet förstärks 

genom att undersökningspersonerna i efterhand kan kontrollera studiens innehåll och pålitlighet 

(Holme och Solvang, 1997). 

3.9 Etiska ställningstaganden 

Enligt de forskningsetiska principerna i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska fyra 

huvudkrav beaktas:
17

 

 Informationskravet – forskaren ska informera studiens samtliga deltagare om hur deras 

uppdrag och villkor inom ramen för studien ser ut samt att deras deltagande är frivilligt och 

att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

 Samtyckeskravet – forskaren ska erhålla midgivande från deltagarna, då deras medverkan i 

studien ska baseras på frivillighet. 

 Konfidentialitetskravet – forskaren har tystnadsplikt och deltagarna får vara anonyma, 

deras personuppgifter ska därmed förvaras så att de inte riskerar att göras tillgängliga för 

någon obehörig. 

 Nyttjandekravet – forskarens insamlade material får endast brukas i forskningssyfte.  

 

Respondenterna upplystes om samtliga fyra krav (se Missivbrev, Bilaga 1) i god tid före inbokad 

intervju. 

3.10 Bearbetning och redovisning av resultat och analys 

Efter att respektive intervju hade genomförts kom dessa att transkriberas. Respondenterna har fått 

var sitt fiktivt namn, då jag lovade dem anonymitet i den färdiga uppsatsen (se Missivbrev, Bilaga 

1). Den person som jag intervjuade först har erhållit ett namn med begynnelsebokstaven A, nummer 

två i ordningen fick bokstaven B och så vidare. När samtliga intervjuer var transkriberade delade 

jag upp svaren utifrån respektive frågeställning i intervjuunderlaget, för att därefter placera in 

frågeställningarna från intervjuunderlaget tillsammans med respondenternas svar under den 
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forskningsfråga de lämpligast platsade. Min åstundan med detta tillvägagångssätt var ska skapa 

struktur och främja åskådligheten inför det kommande analysarbetet. 

Analys av livsberättelseintervjuer påbörjas redan vid det första intervjutillfället och fortlöper 

därefter oavbrutet under efterföljande intervjuers gång genom att forskaren tar emot, bearbetar och 

försöker förstå den information som hon eller han blir delgiven. Med hjälp av följdfrågor kan delar i 

berättandet lyftas fram och därigenom bilda grund inför det fortsatta forskningsarbetet (Heyman 

och Pérez Prieto, 1998). De fyra personliga berättelserna som jag fick ta del av ställdes mot tidigare 

forskning och vetenskapliga teorier och under analysarbetet skrev jag samman min berättelse av 

deras berättelser. 
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att redovisa resultaten från de fyra intervjuerna samt sammanfatta dem i 

kapitlets avslutande avsnitt. 

4.1. Berättelser om språkresan, självbilden och karriärvalet 

Det finns inget entydigt svar på forskningsfrågorna (se Forskningsfrågor, avsnitt 1.3), varför jag i 

detta kapitel har låtit de fyra personernas berättelser återges individuellt utifrån det inspelade 

intervjumaterialet. Personerna, som har erhållit var sitt fiktivt namn, har var och en tilldelats ett eget 

avsnitt och berättelserna exemplifieras med ordagranna citat. Eventuella korrigeringar i citaten är 

tydligt markerade. Personerna presenteras inledningsvis och deras berättelser är därefter indelade i 

två underrubriker utifrån svaren på intervjufrågorna, som i sin tur bygger på de två 

forskningsfrågorna. 

4.1.1 Andrea, 23 år, studerar medicin i Köpenhamn 

Andrea reste under sommaren 2004, mellan årskurs nio och ettan på gymnasiet, med tre kompisar 

till Malta på en tre veckor lång språkresa. Hon bor idag i Malmö varifrån hon pendlar med tåget till 

Köpenhamn där hon studerar medicin vid Københavns Universitet. Hon är inne på sin fjärde termin 

och har emellanåt varit lite osäker på om det här verkligen är vad hon vill läsa och om det är läkare 

som hon i framtiden vill bli, på grund av att hon varken vill lägga mycket av sin tid på studierna nu 

eller på sitt arbete efteråt. 

Alltså det beror bara på att jag vill helt enkelt få ut mer av livet än jobb […] jag vill kunna göra 

sådant som jag tycker är väldigt kul, jag vill kunna utvecklas på andra inriktningar än mitt yrke 

för man blir så identifierad med sitt yrke. Jag vill ha andra projekt […] så som trädgård och 

familj. 

Andrea berättar att hon har bestämt sig för att fullfölja studierna och att hon i framtiden kan tänka 

sig att arbeta på en vårdcentral. Och på frågan om hur hon ska lyckas uppnå sina mål i livet säger 

hon att det handlar mycket om vilja. 

Om man verkligen vill någonting så brukar det bli så. 
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Andrea berättar att hon inte åkte på språkresa för att lära sig engelska som främsta prioritering, utan 

för att få resa utomlands med kompisar utan föräldrar. Hon menar att dessa förväntningar till stor 

del uppfylldes, då hon såväl bodde, som gick i skolan och gjorde aktiviteter tillsammans med sina 

tre kompisar. Att hon träffade och pratade med många nya människor ser hon som lärdomar som 

språkresan bar med sig.  

Man har ju gått lågstadiet med samma folk, sen så har man gått högstadiet med samma folk och 

man är ju ganska trygg i det där och sen få träffa nya människor och det var väldigt kul och så 

lära sig det där sociala, att få ta kontakt med människor som man aldrig hade pratat med innan. 

Samtidigt säger Andrea att hon tror att för att man överhuvudtaget ska vilja åka på en språkresa så 

måste man besitta en viss social kompetens. Däremot förklarar hon att hon fick utlopp för sin 

sociala förmåga och därigenom möjlighet att utveckla den. 

4.1.1.1 Självbilden före respektive efter språkresan 

Andrea berättar att hennes bild av sig själv under högstadiet, alltså tiden före språkresan, kan 

kännetecknas som ostadig och konstig, något som hon säger beror på att hon var sjuk i anorexi 

under denna period. För att hon skulle få åka iväg på språkresa krävde hennes föräldrar att hon gick 

upp ett visst antal kilogram i vikt och detta krav blev en draghjälp för henne eftersom hon så väldigt 

gärna ville åka. 

Jag tror säkert att språkresan kan ha varit väldigt bra, att jag fick stå på egna ben och våga ta ett 

språng ut från det där [anorexin] själv och visa att man kunde. Det gick kanske snabbare att 

hitta mig själv och vem jag var och vem jag ville vara. 

Andrea förklarar att språkresan även bidrog till att hon blev säkrare i sin sociala roll, vilket fick 

betydelse när hon ett par månader efter hemkomsten började på gymnasiet som innebar en ny klass 

med nya människor. 

Jag såg på mig själv mer så där utåtvänd, lättare att ta kontakt med människor spontant. Jag 

tyckte om mig själv under gymnasiet. 

4.1.1.2 Karriärvalet kopplat till självbilden 

Andrea valde det samhällsvetenskapliga programmet inför gymnasiet. Redan då visste hon att hon i 

framtiden ville inrikta sig mer mot det naturvetenskapliga, men valde att välja det som hennes 

vänner gjorde berättar hon. När hon senare läste ett naturbasår fick hon upp ögonen för kemi och 

biologi och bestämde sig för att söka läkarutbildningen och kom in i Danmark. Att hon ser sig själv 

som ambitiös, hennes intresse för det naturvetenskapliga, i att hjälpa människor och ge dem råd 

liksom hennes sociala fallenhet, att hon tycker det är kul och lätt att ta kontakt med nya människor 

är faktorer som har spelat in på hennes karriärval säger hon. 
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4.1.2 Britta, 24 år, studerar Teknisk fysik i Göteborg 

Sommaren 2004, reste Britta med en kompis på språkresa i tre veckor till Torquay som ligger på 

Englands sydkust. Idag bor hon i Göteborg och läser sin sjätte termin av tio på 

civilingenjörsutbildningen Teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Till hösten 

ska hon spendera ett studieår i München, där hon hoppas lära sig tyska som är ett nytt språk för 

henne. Hon har även en förhoppning om att lyckas ta sig ur den stress hon känner jagar henne idag 

och hon berättar att hon har svårt att sära på studier och fritid, något som hon skulle vilja förändra 

på inför framtiden.  

För där [i München] kommer jag att vara själv och det kommer att kräva mycket av mig, att jag 

kommer att lära känna nya personer och då kan jag också bestämma precis hur jag vill ha det, 

hur mycket jag ska plugga och hur mycket jag ska göra annat. 

I framtiden vill Britta arbeta med utvecklande forskning på ett företag, inom programmering eller 

elektronik och som gärna har med medicinsk tillämpning att göra. Någon utstakad plan för hur hon 

ska gå till väga har hon inte idag. 

Det kanske blir lite bananskal. Det känns som att det kommer att dyka upp saker. Alltså när 

man väl är där så tror jag att det kommer att finnas alternativ som känns rätt. Så har det varit 

hittills. 

Inför språkresan hade Britta förväntningar om att det skulle bli väldigt spännande att vara i ett annat 

land utan sina föräldrar. Hon hoppades på att hon skulle få möta många nya vänner, att det skulle 

bli en hel del festande liksom sol och bad. Språkundervisningen beskriver hon var något som för 

henne kom i andra hand. De flesta av dessa förväntningar uppfylldes säger hon då det var mycket 

discon och hon fick många nya vänner. Vädret var däremot dåligt, så det blev inte så mycket 

solande och badande.  

Britta berättar att hon under språkresan, där hon inte befann sig i det socialt fastställda mönstret 

som rådde på hemmaplan, hade möjlighet att ta en roll och bete sig lite hur hon ville då 

människorna där inte hade några specifika förväntningar på hur hon skulle vara. 

Jag lärde mig saker om mig själv, om hur jag agerar i den miljön där ingen känner mig. Där blir 

man den man vill att de ska tro att man är. 

Britta beskriver denna insikt som en bra övning inför gymnasiet som hon efter den sommaren skulle 

börja på.  

Det var första gången jag lärde mig om hur jag funkade i den situationen [i en miljö där ingen 

kände henne sedan tidigare] och det var värdefullt då och jag tror att det hade varit annorlunda 

att börja gymnasiet om jag inte hade haft den erfarenheten först och det självförtroendet som 

jag fick då. 
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4.1.2.1 Självbilden före respektive efter språkresan 

Britta beskriver att studierna och hästintresset upptog mycket av hennes tid perioden före 

språkresan. Hon ställde väldigt höga krav på sig själv och levde även upp till de kraven så till viss 

del var hon nöjd med sig själv, berättar hon. Däremot såg hon på sig själv som lite tråkig, då hon 

inte hade tid över för vänner, fester och andra sociala aktiviteter. Hon berättar att hon sedan länge 

hade haft sin bestämda roll bland klasskamraterna i skolan, en roll som var svår att bryta sig loss 

från. 

Jag var typ duktig i skolan och höll på med hästar och även om man sen blir något mer än det 

så var det ändå den bilden som folk hade av mig genom hela grundskolan tror jag. Att man blir 

lite intvingad i den rollen också för att man vet vad folk förväntar sig av en. 

Under språkresan fick Britta möjlighet att komma ifrån rollen som den asociala som hon hade på 

hemmaplan, säger hon. Tack vare att hon fick många kompisar och att folk tyckte att hon var 

intressant som person, fick självförtroendet i social kompetens en knuff i rätt riktning och Britta 

därmed en mer positiv självbild, berättar hon. 

Jag hade klarat av nian, jag fick bra betyg och jag hade klarat av hästarna och så fick jag det där 

sociala också. Så precis då var jag nog mycket nöjd med mig själv. 

Kraven på att vara duktig och lyckas få fina betyg kom tillbaka när skolan satte igång efter 

sommarlovet, vilket medförde att den positiva självbild som hon hade direkt efter språkresan delvis 

bröts ner. Än idag ställer hon höga krav på sig själv när det kommer till studierna, berättar Britta. 

4.1.2.2 Karriärvalet kopplat till självbilden 

Britta bestämde sig under gymnasietiden att hon efteråt ville läsa Teknisk fysik eller något inom 

samma ämnesområde. Det stora intresset för matematik och fysik liksom den egna självbilden som 

domineras av att hon är ambitiös och vet att hon klarar av höga krav som utbildningen Teknisk 

fysik innebär, förklarar hon som de främsta faktorerna till sitt karriärval. Att hennes båda föräldrar 

är ingenjörer och att hennes bror läser en ingenjörsutbildning säger hon också kan ha påverkat 

beslutet.  

4.1.3 Clara, 21 år, studerar ekonomi i Göteborg 

Clara bor i Göteborg och läser ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Hon är inne på sin fjärde 

termin och planerar att läsa sammanlagt tio. Hennes mål inför och förväntningar på framtiden 

beskriver hon är tätt knutna till karriären. Att bilda familj är inget som hon, i alla fall i dagsläget, 

prioriterar. Redan när hon påbörjade sin utbildning visste hon att hon i framtiden ville ha en 

administrativt ledande post på en konstnärlig institution. Under studiernas gång har hon insett att 

det finns så mycket mer man kan göra och som också verkar roligt. Viljan är en avgörande faktor 

för att lyckas uppnå sina mål, säger Clara. 
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Jag tror att om man vill något så går det. Vill man det inte tillräckligt mycket då hittar man på 

en ursäkt till varför det inte går. Men jag vill inte vara den som hittar på ursäkter, men det är väl 

kanske en ursäkt i sig att säga att ens mål i livet förändras och man anpassar sig efter 

situationen. Men varför gör man det? Jo, antingen för att ens värderingar ändras eller för att 

man inte lyckas. 

Clara åkte iväg ensam på språkresa i tre veckor till Malta mellan årskurserna sju och åtta, 

sommaren 2005. 

Claras förväntningar inför språkresan var hon tyckte att det skulle bli roligt att få träffa nya 

människor och att få lära sig mer engelska, men samtidigt lite läskigt dels för att hon reste ensam, 

dels för att hon då inte gillade att kommunicera på ett språk som inte är hennes modersmål. Det 

visade sig att hon fick nya vänner och förbättrade sina engelskkunskaper. Britta lärde sig även att ta 

för sig mer och blev mer utåtriktad under de tre veckorna, berättar hon. I och med att hon reste 

ensam kände hon sig dock ibland utelämnad. 

Man känner sig ganska utelämnad för man har ingen riktigt att gå tillbaka till som ändå så 

känner en och som tycker om en bara när man är, bara när man sitter tysta. Den tryggheten. 

Men när man är iväg [på språkresa] måste man alltid vara aktiv och social. 

4.1.3.1 Självbilden före respektive efter språkresan 

Den bild Clara har av sig själv under låg- och mellanstadietiden beskriver hon som att hon var 

ganska försiktig och inte gjorde så mycket väsen av sig. I skolan var hon tillbakadragen och höll en 

låg profil. När hon började sjätte klass blev hon kompis med en tjej som var hennes raka motsats; 

sprallig och extremt utåtriktad. Clara drogs med i detta och gick under högstadietiden från blyg till 

att bli en person som vågade ta för sig. 

Självklart gjorde språkresan säkert sitt i det [steget från blyg till att våga ta för sig] för där var 

jag tvungen att ta för mig, men jag tror att jag redan hade börjat utvecklas i den riktningen för 

annars hade jag aldrig vågat åka på språkresa själv. 

Clara förklarar att hennes bild av sig själv före språkresan är snarlik hennes självbild efter 

språkresan. Hon säger att hon alltid har litat väldigt mycket på sig själv och vågat gå emot vad 

andra gör och tycker. Däremot gav språkresan en övning i att synas och höras – att våga ta plats i 

sociala sammanhang, berättar Clara och beskriver sin självbild idag som mycket god. 

Jag är väldigt nöjd med den människan jag är idag och var jag är idag. Jag tycker att jag har 

gjort många bra saker och jag har någon form av mål och jag är på väg dit. Jag ser att jag 

närmar mig de målen jag har satt upp. 

4.1.3.2 Karriärvalet kopplat till självbilden 

Clara läste på det naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och bestämde sig under denna tid 

för att efteråt antingen studera matematik eller att satsa på dansen som var och är hennes stora 

hobby. Efter att ha besökt både Chalmers tekniska högskola i Göteborg och Balettakademien i 

Göteborg varav ingen av dem kändes rätt, beslöt hon sig för att välja ekonomi, i vilket mycket 

matematik ingår, på Handelshögskolan i Göteborg, berättar hon. Clara har länge haft en stark 

viljekraft i att i framtiden besitta yrkesbefattningen chef, vilket en ekonomiexamen mycket väl kan 
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leda till, förklarar hon. Tillsammans med detta karriärmål har hennes intressen och fallenheter för 

siffror och i att strukturera och organisera utgjort betydande faktorer för hennes karriärval. Hon 

säger även att hennes målmedvetenhet är avgörande för att hon ska lyckas med det hon vill och dit 

hon önskar komma. 

Om man inte gillar det man gör då kommer man aldrig sträva efter ett mål. Då kommer man 

vara lite halvnöjd, men man kommer aldrig nå någon ytterposition liksom. 

4.1.4 Daniella, 29 år, arbetar på en design- och kommunikationsbyrå i Göteborg 

År 1999, på sommarlovet mellan årskurs nio och ettan på gymnasiet, åkte Daniella tillsammans 

med en kompis på språkresa till England. I tre veckor bodde de hos en värdfamilj i orten Torquay. 

Efter gymnasiet återvände hon till England, denna gång till Brighton. Där beslöt hon sig för att när 

hon kom tillbaka till Sverige skulle hon börja studera. Utbildningsvalet gick till 

produktionsledarutbildningen vid Malmö högskola, för att därefter läsa projektledning i två år på 

Högskolan för Design och Konsthantverk i Göteborg. Idag har Daniella en provanställning som 

projektledare och producent på en design- och kommunikationsbyrå i Göteborg. I framtiden hoppas 

Daniella komma vidare i det privata livet genom att träffa någon och bilda familj. På det 

yrkesmässiga planet hoppas hon bli bekvämare i sin yrkesroll för att våga ta för sig mer.  

Jag kan fortfarande tycka att jag är lite försiktig mot gubbarna. Jag låter dem bestämma lite för 

mycket.  

Hon berättar att hon även skulle vilja ha mer ansvar och arbeta mer mot en strategisk befattning 

och, i ett längre tidsperspektiv, gärna prova på att arbeta utanför byråvärlden så som på 

marknadsavdelningen på ett företag. 

Daniella beskriver att hon var väldigt nervös inför språkresan, just för att det var den första resan 

hon gjorde på egen hand utan föräldrarna. Hon hade förväntningar om att få träffa nya kompisar 

och att hon skulle få känna sig lite vuxen. Framför allt infriades vänskapen med nya människor som 

hon träffade under språkresan, berättar hon. Daniella erhöll under dessa tre veckor en viss insikt i 

att hon var en skötsam ungdom och detta blev en lärdom som hon bar med sig därifrån. 

Jag tänkte på att jag var väldigt skötsam, att det blev väldigt tydligt när man hamnar i en miljö 

där det plötsligt nästan förutsattes att man skulle tänja på gränserna lite och dricka, ja busa runt. 

Jag kände inget behov av det riktigt. 

Daniella förklarar att språkresan medförde en vidare förståelse i att man får vara den man själv är 

och därigenom sätta sina egna gränser. Dessa insikter liksom de vänskapsband hon knöt där säger 

hon har inverkat på hur hon har utvecklats som person. Samtidigt ställer hon sig tveksam till om 

språkresan har haft en inverkat på vem hon är idag. 

Den har säkert absolut bidragit, men jag tror inte att jag hade varit väsentligt annorlunda om jag 

inte hade åkt. 
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4.1.4.1 Självbilden före respektive efter språkresan 

Daniella förklarar att hon såg på sig själv som splittrad tiden före språkresan. Å ena sidan tyckte 

hon att hon hade en bra distans till sig själv och att hon visste hennes tillhörighet bland kompisarna 

på högstadiet. Å andra sidan hade hon en dålig självbild på andra sätt vad gäller utseende och även 

tillhörigheten som inte alltid kändes rätt berättar hon. 

Jag bryr mig egentligen inte så mycket om de som går här [på skolan] fast å andra sidan bryr 

jag mig väldigt mycket om vad de tycker om mig. Det var nog där mycket av problematiken 

låg. 

Daniella berättar att hon under språkresan träffade många nya människor och blev nära vän med 

framförallt fyra tjejer, vilka hon efteråt umgicks en hel del med. Hon beskriver att det var väldigt 

lärorikt att få nya vänner som såg henne för den hon var när hon var sexton år och inte minns henne 

för en massa andra saker och att hon därigenom nog blev en lite starkare tjej. 

Den sommaren där emellan [mellan högstadiet och gymnasiet] och det som språkresan gjorde 

för min självbild, det här med att hitta vänner utifrån blev nog jätteviktigt. Att vi kunde åka och 

hälsa på de där tjejerna i Vänersborg och umgås. Vara med helt andra. Andra killar som inte 

hade sett mig sedan jag var tio år och tjock. Som kunde uppskatta mig för helt andra saker.  

Bilden av hur Daniella ser på sig själv idag beskriver hon som en blandning av de tidigare bilderna 

hon har av sig själv; hon gillar att träffa nya människor, hon ser sig själv som någon som vet vad 

hon vill och som har höga ambitioner med sitt liv men kan även fortfarande vara precis samma 

osäkra tjej när det kommer till utseendet och vad folk tycker om henne. 

Precis som en språkresa inte gör att det tidigare försvinner, så betyder inte heller tiden efter 

språkresan att språkresan försvinner. 

4.1.4.2 Karriärvalet kopplat till självbilden 

Daniellas intresse för såväl människor som för medieproduktion, säger hon var bidragande faktorer 

till att hon bestämde sig för produktionsledarutbildningen vid Malmö högskola. Att valet gick till en 

utbildning, som förhoppningsvis skulle leda till ett utvecklande arbete som innebär många möten 

med nya människor, förklarar hon hör samman med den egna självbilden i vilken hon framhåller 

just sin sociala kompetens, sin höga ambitionsnivå och en tillförsikt i att veta vart hon vill. 

4.2 Sammanfattning av resultatet 

Som framgår av ovan resultat från de fyra personernas berättelser delvis åtskiljer sig, delvis liknar 

de varandra. Samtliga fyra berättar att förväntningarna på språkresan bestod i att få träffa många 

människor och knyta nya vänskapsband och det är just utvecklandet av den sociala kompetensen 

som de alla säger att de bar med sig som en lärdom därifrån. De beskriver att de upplever att deras 
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självbilder, mer eller mindre, förändrades i och med språkresan, att de blev tryggare i sig själva som 

sociala individer. En respondent betraktar sin självbild före respektive efter som nästintill 

oförändrad, men att språkresan innebar en övning i att ”ta plats” i sociala sammanhang. Två av 

respondenterna säger att bilden av dem själva som socialt trygga lever kvar än idag och berättar att 

deras karriärval bland annat grundar sig i en önskan om att få arbeta med människor, att genom sina 

yrken få utlopp för sina sociala kompetenser. Den fjärde respondenten berättar att den nya 

självbilden återgick till hur den såg ut före språkresan i samband med att skolan drog igång igen 

efter sommarlovet. Hennes bild av sig själv som duktig och ambitiös tog på nytt överhanden och 

bilden av sig själv som social suddades ut. Samma respondent framhåller sin förmåga i att möta och 

uppfylla höga krav som avgörande faktorer i hennes karriärval, ingenjörsutbildningen Teknisk 

fysik. Tre av de fyra respondenterna beskriver att de under dessa veckor fick möjlighet att träda ur 

de bestämda roller som de på hemmaplan hade. Tre av respondenterna understryker familjens och 

fritidens värde vid sidan av yrkeslivet när det kommer till deras förväntningar och mål inför 

framtiden, varav en förlitar sig på viljans kraft för att lyckas och de övriga två säger att de lever i 

nuet och att tillfälligheter snarare för bana vägen för dem. Den fjärde respondentens framtida mål är 

främst karriärinriktade och där hennes fritidsintresse dans istället gärna får interageras i yrket. För 

denna respondent är målmedvetenheten nyckeln till framgång och för att lyckas uppnå sina mål i 

livet. 
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5. Analys 

SCCT-teorin använder begreppen självskattning, det förväntade resultatet och de personliga målen 

för att beskriva hur individens självbild är påverkad av tidigare upplevelser som i sin tur influerar 

på hennes eller hans val av karriärbana. Hur dessa upplevelser bedömdes spelar roll för vilka 

karriärmål som sätts upp (Brown, 2002). Rose-Marie Ahlgren (1999) betonar även hon de tidigare 

erfarenheternas betydelse för individens karriärprocess, i vilken individens egna preferenser 

samspelar med omgivningens förväntningar. Ungdomars livsprojekt inverkar på deras 

förväntningar, mål och beslut och är avgörande för hur de handlar i nuet och planerar att handla i 

framtiden, menar Britta Jonsson (1999, 2001) och Ann-Sofie Rosén (2001). 

Syftet med studien är att studera om fyra individers upplevelser av språkresan har haft betydelse för 

deras karriärval. I detta kapitel kommer jag att analysera resultaten med de teorier och den 

forskning som presenterades i kapitlet Bakgrund (se kapitel 2). Första avsnittet behandlar studiens 

första forskningsfråga och fokuserar därigenom på vilken betydelse som språkresan har haft för 

respondenternas självbilder. Det andra avsnittet behandlar studiens andra forskningsfråga och fokus 

ligger därmed på självbildens betydelse för respondenternas karriärval. 

Jag kommer i detta kapitel att benämna respondenterna vid deras fiktiva namn, med ambitionen om 

att analysen ska bli så tydlig som möjlig. 

5.1 Upplevelsen kopplad till självbilden 

Språkstudier utomlands möjliggör ett vidgande av individers sociala nätverk; kontakter med nya 

människor och kulturer knyts och såväl den sociala som den personliga utvecklingen främjas. För 

många ungdomar är språkresan deras första längre vistelse utomlands utan sina föräldrar och 

upplevelserna blir till värdefulla erfarenheter för dem (SOU, 1975). Individens bild av sig själv 

definieras av hennes eller hans erfarenhet av tidigare upplevelser och av de insikter som hon eller 

han bär med sig därifrån (Brown, 2002). Dessutom spelar omgivningen en stor roll för upplevelsen 

och därigenom för självbilden (Ahlgren, 1999). 

Detta avsnitt fokuserar på studiens första forskningsfråga om vilken betydelse språkresan har haft 

för respondenternas självbilder. 
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5.1.1 Nya insikter 

Andrea, Britta och Daniella framhåller alla tre nöjesaspekten som den största anledningen till valet 

av att åka iväg på språkresa, en motivering som stärker det som i Statens offentliga 

studiereseutredning (SOU, 1975) förklaras – tillsammans med deras unga ålder - som en bidragande 

orsak till de ordningsproblem som råder under språkresorna. Dock nämner ingen av respondenterna 

något om ordningsoroligheter, utan understryker istället vinsten av nya vänskaper som de knöt 

under vistelsen liksom tjusningen i att vara iväg utomlands på egen hand och berättar alla tre hur de 

upplever att deras sociala förmågor utvecklades. Just möjligheter till att knyta kontakter med nya 

människor och den sociala utvecklingen hos ungdomar är viktiga bitar enligt utredningen och som 

bidrar till mognad hos dessa ungdomar. Dock bör språkträningen utgöra det huvudsakliga syftet för 

språkresan med avsikten om att komplettera, berika och konkretisera språkundervisningen 

hemmavid (ibid, 1975). Endast Clara anger förhoppningen om att kunna förbättra sina 

engelskkunskaper som en av de främsta faktorerna till att välja att åka iväg på språkresa. 

Andrea, Britta och Daniella berättar om hur de upplevde att språkresan möjliggjorde ett avbrott i 

det socialt fastställda mönster som de på hemmaplan ingick i, ett mönster hade sett ut så gott som 

på samma sätt sedan flera år tillbaka. Britta beskriver att hon under språkresan erhöll en insikt i hur 

hon agerar i en miljö där ingen känner henne och att hon där kunde ta en roll som överensstämde 

med den som hon själv önskade vara. Britta upplever att hon hemma ansågs vara den ”tråkiga 

hästtjejen” som var duktig i skolan, en roll som hon beskriver byggde på omgivningens 

förväntningar på henne och som var svår att bryta sig loss ifrån. Rose-Marie Ahlgren (1999) menar 

att individen förfogar över möjligheter att påverka omgivningen genom sin personlighet och sitt 

handlande och att hon eller han på detta vis kan forma sin egen miljö och självbild, men enbart till 

viss del då omgivningen innehar ett starkt inflytande på såväl individens värderingar, beteende som 

ambitionsnivå och påverkar därigenom hennes eller hans bild av sig själv. Grupptillhörigheten 

under ungdomsåren i regel är så pass viktig att denna ofta preciserar individens självbild, det vill 

säga att individen till stor del uppfattar och värderar sig själv utifrån andras uppfattningar och 

värderingar. (Ahlgren, 1999).  

Omgivningen, på såväl hemmaplan som den på språkresan, och dess inverkan på individens 

beteende återfinns även i Claras berättelse. Hon beskriver att hon ibland kunde känna sig utelämnad 

under de tre veckorna som hon befann sig på sin språkresa och berättar att hon bland sina nya 

vänner kände att hon var tvungen att vara aktiv och social och saknade tryggheten i att bara kunna 

luta sig tillbaka mot att de som finns runt omkring tycker om en även när man ”bara är”, trots att 

man sitter tysta. Att våga ”ta plats”, att synas och höras i sociala sammanhang, blev lärdomar som 

Clara bar med sig från språkresan även om hon liksom Andrea framhåller att det krävs ett visst mått 

av social kompetens för att ens vilja åka på språkresa. Ahlgren (1999) betonar samspelet mellan 

ambitionsnivå och prestationsnivå i avseendet hur individen värderar sin egen förmåga, något som 

styrker Claras och Andreas åsikter om vad som krävs för att ta steget att resa iväg på språkresa och 

dessutom fullfölja den. 
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5.1.2 En förändrad självbild? 

Clara upplever att hennes bild av sig själv före respektive efter språkresan är nästintill densamma. 

Hon beskriver att hon under sin högstadietid gick från att vara blyg till att bli mer utåtriktad och att 

hon upplever att språkresan var en bidragande, men ingen avgörande, faktor i denna process. 

Daniella berättar att hennes bild av sig själv som skötsam förstärktes i samband med språkresan och 

att hon dessutom erhöll hon en vidare förståelse i att man får vara den man själv är och därigenom 

möjligheter till att sätta sina egna gränser. Före språkresan upplevde hon sig själv som splittrad. 

Samtidigt som hon var väl medveten om sin grupptillhörighet i skolan kände hon sig inte alltid 

bekväm med denna. Även hennes missnöje med sitt utseende var en bidragande orsak till denna 

splittrade självbild. De nya vännerna som hon under språkresan fick medförde att hon blev lite 

starkare i sig själv. Hon berättar att de fortsatte att umgås när de hade kommit hem till Sverige och 

att åka och hälsa på dem och på så sätt träffa andra ungdomar och däribland killar som uppskattade 

henne för den hon var då, fick ett positivt inflytande på hennes självbild. 

Både Andrea och Britta upplever att språkresan bidrog till att de kände sig mer förberedda inför den 

stundade skolstarten som för dem innebar första året på gymnasiet, i en ny klass med nya 

klasskamrater. De säger att de under sina tre veckor på Malta respektive i Torquay utvecklade sina 

sociala förmågor tack vare att de träffade många nya människor.  

Andrea beskriver att hon under sin gymnasietid, det vill säga tiden efter språkresan, uppfattade sig 

själv som utåtriktad och att hon hade lätt att ta kontakt med nya människor. I samband med 

skolstarten föll Britta däremot tillbaka i de gamla mönstren, som kännetecknades av en stor press i 

att vara duktig och få bra betyg. Hon berättar att hon sedan lång tid tillbaka ställer höga krav på sig 

själv och om hon lyckas leva upp till dessa så känner hon sig nöjd med sig själv och att detta bidrar 

till en god självbild, något som bekräftar SCCT-teorins beskrivning om att individens tankar om sig 

själv och sina egna förmågor står i relation till hennes eller hans erfarenheter och hur dessa 

upplevdes. Om erfarenheten bedömdes som lyckad bidrar den till positiva effekter på individens 

självbild (Brown, 2002). Forskning visar även på att individens ambitionsnivå i relation till vilken 

utsträckning hon eller han når upp till denna har betydelse för självbilden och att individer med hög 

självvärdering oftare tenderar att sätta högre personliga mål och förväntar sig mer av sig själva än 

de med låg självvärdering som snarare sänker ambitionsnivån och därigenom sin prestationsnivå 

(Ahlgren, 1999). 

Gemensamt för alla fyra respondenter är att de upplever att språkresan och de upplevelser som de 

bar med sig därifrån gynnade dem i deras sociala utveckling och påverkade deras självbilder, om än 

på olika vis och i olika stor utsträckning. De nya vännerna som de fick där utgjorde deras 

omgivning under vistelsen och de personer som ingick i denna omgivning upplevdes betydelsefulla, 

vilket stämmer överens med forskning som påvisar att individens självbild skapas i verbal liksom 

icke verbal dialog med andra och att den är influerad av både personliga och sociala faktorer (ibid, 

1999). 
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5.2 Självbilden kopplad till karriärvalet 

Individens uppfattning om sig själv och hur hon eller han värderar sina egna förmågor är avgörande 

faktorer i valet av utbildning och yrke (Ahlgren, 1999). Enligt SCCT-teorin spelar även antagandet 

om hur resultatet av beslutet ser ut roll. Självbilden tillsammans med det förväntade resultatet 

påverkar i sin tur vilka framtida mål som individen väljer att sätta upp (Brown, 2002). 

Detta avsnitt fokuserar på studiens andra forskningsfråga om vilken betydelse respondenternas 

självbilder haft för deras karriärval. 

5.2.1 Karriärmål och att lyckas nå dem 

Både Andrea och Clara framhåller viljan som en avgörande faktor för att lyckas uppnå sina mål i 

livet, att om man verkligen vill något så brukar det bli så. En grundläggande uppfattning inom 

SCCT-teorin är att individer inte besitter förmågan att omvandla sina intressen till mål och dessa 

mål vidare till handling om de förutser att alltför höga hinder står i vägen för den karriärbana de 

åstundar (Brown, 2002). Däremot skiljer sig Andreas och Claras framtida karriärmål åt. Andrea, 

liksom Britta, betonar att karriären inte får gå ut över fritiden. Andrea berättar att hon vill få ut mer 

av livet än bara studier och arbete och hoppas få möjlighet i framtiden att utvecklas inom andra 

inriktningar än i enbart sin yrkesroll. Hon förklarar att hon vid ett flertal tillfällen har känt sig 

tveksam till om medicin verkligen är den rätta utbildningen för henne med tanke på att hon varken 

vill lägga mycket av sin tid på studierna nu eller på sitt arbete efteråt. Individens personliga mål 

inom SCCT-teorin bygger på det förväntade resultatet och på svaret på frågan ”Om jag gör det här, 

vad händer då?”, som tillsammans blir en hjälp för individen att organisera sitt handlande liksom att 

motivera sina handlingar för att nå det åstundade målet (ibid, 2002). Ann-Sofie Rosén (2001) 

redogör för begreppet livsprojekt och hur det influerar på individers förväntningar, mål och beslut i 

vardagen; att i alla olika sorters livsprojekt fungerar målet som en framtida vision om hur de 

förhållandena som råder just nu ska förändras (Rosén, 2001). 

Andreas och Brittas förhoppningar om att kunna åtskilja yrkesliv och fritid i framtiden och Andreas 

vilja att inte lägga allt för mycket tid på arbetet, stämmer överens med det som Britta Jonsson 

(1999) menar är typiskt hos unga människor i dag. Möjligheter till att förverkliga sig själv upplevs 

viktigt och att karriärvalet därmed blir ett försök till att förmedla sina värderingar som 

överensstämmer med ens identitet snarare än enbart ett förskaffande av inkomst (Jonsson, 1999). 

Clara däremot förklarar att hennes framtida mål är tätt sammanbundna med karriärlivet. Hon 

berättar att hon har mål i livet och att hon är på väg att närma sig dessa. Clara framhåller sin 

positiva bild av sig själv liksom hennes personliga styrka i att vara målmedveten. Hon säger att 

denna målmedvetenhet är avgörande för att hon ska lyckas med det hon vill och komma dit hon 

önskar. Enligt Rose-Marie Ahlgren (1999) målar individen upp en mental bild av sina framtida mål 

som i sin tur motiverar till val av handlingar som tar dem dithän. Hennes eller hans uppfattning om 

sig och sina egna förmågor blir avgörande faktorer i utformandet av sina mål inför framtiden och de 

innehar därmed stor betydelse för karriärvalet (Ahlgren, 1999). 
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5.2.2 Det genomförda karriärvalet 

Andrea berättar att hennes val inför gymnasiet snarare grundade sig på en önskan om att få gå 

tillsammans med sina vänner än på hennes intressen och egenskaper kopplade till den egna 

självbilden. Det var först när hon skulle söka in till högskolan som beslutet avgjordes utifrån hennes 

egen syn på sitt intresseområde och sina fallenheter. Hon var intresserad av naturvetenskap och såg 

på sig själv som ambitiös och social, en som både trivs och har lätt för att ta kontakt med nya 

människor. Även Daniella berättar att hennes självbild, i vilken hon framhåller sin sociala 

kompetens, sin höga ambitionsnivå och en tillförsikt i att veta vart hon vill, blev avgörande faktorer 

för hennes karriärval. Vikten av att få tillhöra en grupp och att de som ingår i denna grupp innehar 

ett stort inflytande på individen (Ahlgren, 1999), en teori som bejakar Andreas handlande inför 

gymnasievalet. Hennes egna uppfattningar och värderingar placerades medvetet i skymundan för 

omgivningens åsikter. Att Andrea och Daniella förr eller senare valde att låta utbildningsvalet 

baseras på deras respektive bilder av dem själva bekräftar SCCT-teorins beskrivning om att 

individens självbild liksom subjektiva värderingar är avgörande för vilka beslut som väljs att fattas 

(Brown, 2002). 

Både Andrea och Daniella beskriver att de under språkresan fick möjlighet att använda sina sociala 

förmågor och utvecklade därigenom dessa, vilket medförde en till viss del förändrad självbild från 

före respektive efter språkresan. Enligt SCCT-teorin påverkar upplevelser och insikter från tidigare 

händelser i livet deras självskattning, det vill säga individens tankar om den egna förmågan, sin 

prestationskapacitet och tron på sig själv. Dessa tidigare upplevelser och insikter spelar även roll för 

hur antagandet av resultatet av det beslut som tas ser ut (Brown, 2002). Andrea liksom Daniella har 

valt karriärbanor som de vet kommer att resultera i var sina yrkesroller där deras sociala 

kompetenser kommer att utgöra en central del i det dagliga arbetet. 

Clara beskriver sig själv som målmedveten och detta tillsammans med ett stort intresse för likväl 

fallenhet i att organisera och strukturera förklarar hon blev avgörande för hennes val av karriärväg. 

Hennes strävan efter att i framtiden erhålla yrkestiteln chef var även den en stark drivkraft till att 

hon valde att studera ekonomi på högskolan, en utbildning som hon tror kan leda henne dit hon 

önskar. Clara upplever att hennes självbild idag är mycket god, att hon är tillfreds med den hon är 

och nöjd med de beslut som har tagit henne dit hon i dagsläget befinner sig. SCCT-teorin beskriver 

att individens självskattning påverkar den egna förmågan till att ställa upp mål; ju högre 

självskattning desto högre och svårare placerar individen ribban för sig själv, som i sin tur bidrar till 

att motivationen till att nå dit ökar (Brown, 2002). 

Brittas val av karriärbana baserades på hennes intresse för matematik liksom hennes egen bild av 

sig själv som ambitiös. Tidigare erfarenheter av att klara av höga krav och stor press och dessutom 

känna sig tillfreds med att lyckas prestera under sådana förhållanden utgjorde ytterligare avgörande 

faktorer för valet av ingenjörsutbildningen Teknisk fysik. Hon berättar även att båda hennes 

föräldrar är utbildade ingenjörer och att hennes bror läser en ingenjörsutbildning och att det kan ha 

påverkat hennes beslut. Brittas resonemang överensstämmer med det SCCT-teorin beskriver om att 

lyckad framgång vid tidigare händelser bidrar till positiva effekter på individens tilltro till sig själv 

och att dessa erfarenheter antingen skapar möjligheter eller blir begränsande för individen och 

svaret på frågan ”Kan jag göra det här?” hamnar således i fokus (Brown, 2002). Det faktum att 

Britta tror att hon till viss del påverkades av sin familj i valet av karriärväg bekräftar det som Rose-

Marie Ahlgren (1999) beskriver om att individens egna värderingar av vad som är viktigt att besitta 
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kunskap om liksom sina egna förutsättningar inom olika områden påverkas av just betydelsefulla 

personer i individens omgivning. Ahlgren beskriver karriärvalet som ett samspel mellan individens 

egna preferenser som bygger på hennes eller hans förutsättningar samt förväntningar på arbetslivet 

och de förväntningar som omgivningen ställer på individen (Ahlgren, 1999).  

Samtliga fyra respondenters karriärval är påverkade av deras självbilder utifrån SCCT-teorins 

självskattningsbegrepp som innefattar individens tankar om den egna förmågan, sin 

prestationskapacitet och tron på sig själv (Brown, 2002). Andreas och Daniellas självbilder 

kännetecknas av att de besitter social kompetens och har utifrån detta valt karriärvägar som 

resulterar i yrken i vilka det ingår att träffa många nya människor och att kunna använda sina 

sociala förmågor. Britta berättar att hennes bild av sig själv är präglad av höga ambitioner i att 

prestera väl och att hon utifrån denna självbild har valt en karriärbana som innebär mycket arbete 

nu och i framtiden. Clara beskriver sin självbild som god, att hon är nöjd med sig själv och att hon 

kommer att lyckas karriärmässigt tack vare sin målmedvetenhet tillika starka vilja i att nå högt och 

långt. 
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6. Slutsatser 

Genom att studera fyra individers berättelser om deras upplevelser av språkresan kopplade till 

självbild och karriärval har de två forskningsfrågorna besvarats. I detta kapitel kommer även 

studiens antagande att bemötas. Utifrån studiens resultat och analys kan följande slutsatser dras: 

 Språkresan möjliggör ett avbrott i det socialt fastställda mönster som individen ingår i på 

hemmaplan genom att individen med hjälp av sin personlighet och sitt handlande kan 

påverka den nya omgivningen. En annan, mer önskvärd roll, kan därigenom antas och som 

bidrar till en ny självbild. 

 Språkresan bidrar till möjligheter att knyta kontakter och nya vänskapsband, vilket i sin tur 

utvecklar individens sociala förmågor och en självbild som kännetecknas av trygghet i 

sociala sammanhang. 

 Individens omgivning spelar en stor roll, då den preciserar hennes eller hans självbild 

liksom den influerar på individens karriärval. 

 Individens självbild, det vill säga hennes eller hans tankar om den egna förmågan, sin 

prestationskapacitet och tron på sig själv inverkar på karriärvalet. 

6.1 Vilken betydelse har språkresan haft för respondenternas 

självbilder? 

Resultatet visar att språkresan och upplevelserna där bidrog till en mer eller mindre förändrad 

självbild hos respondenterna. Huvudsakligen främjades den sociala utvecklingen, vilken medförde 

att en självbild kännetecknad av högre tilltro till sig själv i sociala sammanhang formades. 

6.2 Vilken betydelse har respondenternas självbilder haft för 

deras karriärval? 

Respondenternas självbilder har haft betydelse för deras karriärval, om än på olika sätt. 

Företrädesvis har bilden om den egna förmågan spelat en central roll i val av karriärbana. Den 

självbild som samtliga respondenter upplever att de utvecklade i samband med språkresan och som 
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karakteriseras av en större trygghet i sociala sammanhang, återfinns som en avgörande faktor i 

karriärvalet i två av de fyra berättelserna. 

6.3 Studiens antagande 

Det framgår i de fyra respondenternas berättelser att de upplevelser som de bar med sig från sina 

respektive språkresor påverkade deras självbilder, om än i olika utsträckning. Den bild de beskriver 

att de hade av sig själva direkt efter språkresan har haft betydelse för två respondenters karriärval. 

Deras nuvarande självbilder har utgjort centrala faktorer i valen av karriärbanor hos samtliga fyra 

respondenter och kan därigenom antas indirekt ha möjliggjort likväl begränsat alternativen i deras 

valprocesser. 
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7. Diskussion 

Studiens syfte har varit att studera om fyra individers upplevelser av språkresan har haft betydelse 

för deras karriärval. Deras berättelser om språkresan har gett en bild av och en ökad förståelse i 

huruvida de upplevelser, insikter och erfarenheter som de bar med sig därifrån har inverkat på deras 

självbilder och karriärval. I detta kapitel kommer studiens resultat, i vilket förslag på framtida 

forskningsämnen presenteras, samt val av metod att diskuteras. 

7.1 Resultatdiskussion 

Att åka på språkresa. En två till fyra veckor lång språkkurs för ungdomar förlagd utomlands över 

sommaren. Det är så det låter, att man ska åka iväg och få lära sig ett språk. Men så läser man 

vidare och det står beskrivet att språkresan dessutom är ett tillfälle att se sig om i världen, att få 

uppleva andra sätt att leva och lära känna nya människor - erfarenheter man bär med sig hem och 

som sägs bidra till ökad självständighet, förstärkt självförtroende och personlig utveckling.
18

 Det är 

klart man blir nyfiken på om det stämmer. Fyra individers berättelser om deras språkresor kopplade 

till deras självbilder och karriärval utgjorde grunden för denna studie. 

I följande fyra avsnitt reflekterar jag över mitt val av uppsatsämne, livsberättelsens inflytande på 

upplevelsen samt betydelsen av bortfall i urvalsförfarandet. Varje avsnitt avslutas med ett förslag på 

forskningsämne inför framtida studier. Studiens syfte liksom dess två forskningsfrågor finns med 

som en röd tråd genom samtliga fyra avsnitt. 

7.1.1 Språkresans egentliga betydelse 

Tidigare forskning och vetenskapliga teorier redogör för upplevelsens betydelse när det kommer till 

individens egen bild av sig själv och att denna bild i sin tur blir avgörande för vilken karriärbana 

hon eller han väljer. Studiens två forskningsfrågor bemöter vilken betydelse som språkresan har 

haft för respondenternas självbilder respektive vilken betydelse självbilden har haft för deras 

karriärval och resultatet visade sig såväl exemplifiera som bekräfta vad som tidigare styrkts, om än 

i olika utsträckning. Språkinlärningen hamnade i påtaglig skymundan för spännande möten med 

nya människor och de positiva värden som detta förde med sig. I den senaste statliga utredningen 

                                                      
18
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som berör språkresor för ungdomar i åldrarna 10-18 år (SOU, 1975) förs en kritik gentemot 

språkresor då ordningsproblem är vanligt förekommande. Ungdomarnas unga ålder liksom deras 

syfte med språkresan – som alltsomoftast kännetecknas av att förena nytta med nöje - framhålls 

som de främsta bidragande orsakerna till dessa problem. Språkresearrangörerna försöker åtgärda 

detta genom att fylla eftermiddagar och kvällar med aktiviteter. Aktiviteter som sannolikt främjar 

möjligheter för ungdomarna att socialisera sig bland de andra jämnåriga som också befinner sig på 

språkresa och detta under en åldersperiod i livet då grupptillhörigheten är så pass viktig att de som 

ingår i den grupp som individen anser som betydelsefull spelar en betydande roll för individens 

egen bild av sig själv. På samma gång påverkar individen sin omgivning genom sin personlighet 

och sitt handlande och skapar därigenom sin egen miljö (Ahlgren 1999). En tänkbart svår uppgift 

för ungdomar att förhålla sig till, men samtidigt troligtvis mycket lärorik och som möjligen speglar 

det egentliga innehållet och ändamålet med språkresan. Kanske är benämningen ”språkresa” 

otillräckligt beskrivande eller rent utav felaktig? Inför framtida forskning vore det intressant att på 

plats studera hur ungdomar beter sig på språkresan, hur de tar eller blir tilldelade roller och vilka 

konsekvenser det får för individens självbild. 

7.1.2 Livsberättelsens inflytande 

Sannolikt hade berättelserna sett annorlunda ut om de fyra personerna hade fått berätta om sina 

upplevelser av språkresan i direkt anslutning till ankomsten därifrån. Individen och dess berättande 

är influerad av de omständigheter som råder här och nu liksom att hennes eller hans upplevelse är 

påverkad av tidigare upplevelser och de insikter och erfarenheter som följde med därifrån (Pérez 

Prieto, 2006). Det är mellan sex och 13 år sedan som studiens fyra respondenter var iväg på sina 

språkresor och mycket lär de ha varit med om sedan dess, vilket enligt forskning om livsberättelser 

får en inverkan på deras berättelser. En människa har inte en livshistoria utan en livshistoria 

berättas, vilket beskriver hur individens livshistoria befinner sig i en ständig förändring och som 

omformas av det som försiggår runt omkring och hur upplevelsen av detta erfars (Heyman och 

Pérez Prieto, 1998). Under intervjuerna stod således det berättade livet, det vill säga berättelserna 

om det levda och det upplevda livet, i fokus och det är dessa berättelser som utgjorde grund för 

studiens resultat och analys. En av respondenterna tangerar innebörden av komplexiteten i 

livsberättelser lika omedvetet som väl när frågor om hennes upplevelser kopplade till självbilden 

berördes (se avsnitt 4.1.4.1 i kapitlet Resultat): 

Precis som en språkresa inte gör att det tidigare försvinner, så betyder inte heller tiden efter 

språkresan att språkresan försvinner. 

Att vidare och djupare studera livsberättelser som fenomen skulle troligtvis gagna framtida 

forskning som bygger på just individers berättelser. Det vore högst fascinerande att låta ungdomar 

berätta om sina upplevelser av språkresan kopplade till sina självbilder i direkt anslutning till 

hemkomsten, för att ett antal år senare ställa samma frågor igen och jämföra svaren mellan då och 

nu. 
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7.1.3 Bemötande av bortfall i urvalet 

Studiens samtliga fyra respondenter var kvinnor. Männens frånvaro berodde varken på ovilja från 

deras sida eller på att syftet med studien var att undersöka om upplevelsen av språkresan har haft 

betydelse för karriärvalet ur ett könsperspektiv. Respondenternas såväl sociala som etniska 

bakgrund har inte fått något utrymme i analysen och jag står fast vid att kön, etnicitet liksom social 

grupptillhörighet är irrelevant för resultatet i denna studie. Avsikten var att undersöka om 

upplevelserna av språkresan har påverkat självbilden och därigenom karriärvalet utifrån varje 

enskild individs unika berättelse utan att låta fokus ligga på något av perspektiven kön, etnicitet 

eller social grupp och heller inte jämföra deras upplevelser sinsemellan. I en annan studie, med ett 

annat syfte kan ett beaktande av något eller några av dessa tre perspektiv emellertid vara av 

betydelse och därigenom intressant för såväl resultat som analys. Att studera individers upplevelser 

från tidiga tonåren och undersöka vad dessa betyder för dem längre fram i livet utifrån exempelvis 

ett könsperspektiv skulle mycket väl vara ett bra uppslag inom framtida forskning, menar jag. 

7.1.4 Ett unikt uppsatsämne som vänder sig till flera 

Att studera om fyra individers upplevelser av språkresan har haft betydelse för deras karriärval kan 

betraktas som ett unikt val av uppsatsämne. Den ringa mängden av tidigare forskning som gjorts 

om språkresor är främst inriktad mot resultatet av den språkträning som ungdomarna får under 

dessa två till fyra veckor utomlands. Broschyrer om språkresor som vänder sig till ungdomar på 

grund- och gymnasieskolor hamnar inte hos språklärarna utan på studie- och yrkesvägledarnas 

bord, trots att råder brist på engagemang och kunskap om språkresor från deras sida. Resultatet från 

denna studie visar att upplevelserna av språkresan bidrog till en mer eller mindre förändrad 

självbild som i sin tur har haft, om än i olika utsträckning, betydelse för deras karriärval. Att besitta 

en god självbild, att vara medveten om sig själv och sina intressen, värderingar och förmågor är 

avgörande faktorer när ett beslut ska tas, till exempel inför ett programval till gymnasiet eller 

högskolan (Lindh, 2007). Studien och dess resultat kan därmed mycket väl kunna tänkas vara 

värdefull för personer som arbetar inom den studie- och yrkesvägledande verksamheten eller med 

unga människor på andra sätt. För framtida studier vore det intressant att undersöka förhållandet 

språkresearrangörer och studie- och yrkesvägledare emellan. Hur ser relationen ut? Vilka 

förväntningar från respektive part finns på den andra? Kan de dra någon nytta av varandra? 

7.2 Metoddiskussion 

Då undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer hade jag en hel del material att 

arbeta med. De fyra berättelserna är centrala i denna studie, varför jag valde att använda mig av en 

semistrukturerad intervjumetod. På så vis ges respondenterna möjlighet att svara på frågorna med 
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egna ord (May, 2001). Jag sammanställde en intervjuguide (se Bilaga 2) i förväg och denna var 

indelad i fyra huvudteman; Språkresan, Självbilden, Karriärvalet samt Framtiden med en strävan 

om att hålla intervjun inom ramarna för studiens syfte och samtidigt lyckas samla in så mycket 

relevant material som möjligt. Dessa teman innehöll i sin tur frågor som direkt eller indirekt byggde 

på de två forskningsfrågorna. Mitt val av metod gav mig möjlighet att ställa klargörande följdfrågor 

och vid behov be respondenterna fördjupa sina svar. Tack vare ljudinspelaren kunde jag lägga all 

min fokus på intervjupersonen som jag hade framför mig och därigenom registrera nyanser i såväl 

kroppsspråk som ansiktsuttryck och dessutom vara en bättre lyssnare. 

Jag valde att inte delge respondenterna intervjufrågorna före respektive intervjutillfälle, vilket 

grundade sig på en önskan från min sida om att deras berättelser skulle vara ogenomtänkta och till 

följd därav opåverkade i den mån det är möjligt när det handlar om livsberättelser. I det Missivbrev 

(se Bilaga 1) som jag skickade till dem i förväg fanns endast studiens syfte angivet. Med vetskapen 

om avsaknad av möjligheter till förberedelser hos respondenterna liksom min kännedom i 

livsberättelsers komplexitet lät jag inleda de mest omfattande frågorna med ”Försök att beskriva..”, 

”Vilken betydelse tror du..” och ”Hur upplever du..” och gav dem även utrymme till att fundera 

både före de svarade och efter att de hade svarat. Denna tid för begrundan är ett naturligt och 

gynnsamt inslag i kvantitativa forskningsmetoder, som i exempelvis enkätundersökningar (ibid, 

2001). Men om jag hade valt att använda mig av en sådan metod skulle jag gått miste om så många 

andra värdefulla bitar som ingår i en kvalitativ forskningsmetod, varav jag ovan berört några. 

Respondenternas berättelser baseras till stor del på tidigare upplevelser. Livsberättelseforskning 

beskriver just hur det berättade livet inte är en verklighet utan konstruktioner av det levda och det 

upplevda livet (Heyman och Pérez Prieto, 1998). Därmed är det svårt att svårt att mäta studiens 

reliabilitet, något som den kvalitativa forskningsmetoden ideligen får brottas med. När individer 

redogör för sina subjektiva upplevelser utifrån deras egna verkligheter kan det vara besvärligt för 

andra forskare att reproducera samma resultat. Utifrån denna studies resultat och analys kunde 

några slutsatser dras och de två forskningsfrågorna besvaras; språkresan bidrog till en mer eller 

mindre förändrad självbild hos samtliga fyra respondenter och deras självbilder har haft betydelse, 

om än på olika sätt, för deras karriärval - vilket ändock tyder på att undersökningen besitter god 

reliabilitet.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Hej! 

Jag heter Frida och studerar på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet. 

Jag går nu sista terminen och det är dags för mig att skriva mitt examensarbete. Jag har valt att 

studera om fyra individers upplevelser av språkresan har haft betydelse för deras karriärval och 

planerar att genomföra intervjuer med fyra personer som under sina ungdomsår var iväg på en två 

till fyra veckor lång språkresa utomlands.  

Varje intervju kommer att genomföras individuellt, ta ca 45 minuter och spelas in. 

Ljudinspelningen kommer endast att användas av mig och raderas så fort arbetet med studien är 

över. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas under intervjuns gång. Jag kommer att 

behandla allt som sägs konfidentiellt och ditt namn kommer inte att synas i den färdiga uppsatsen. 

Jag hoppas innerligt på ditt deltagande och jag skulle vara dig oerhört tacksam då ditt bidrag vore 

mycket betydelsefullt för min uppsats! 

Hör gärna av dig om det är något du undrar! 

 

Med vänlig hälsning  

Frida Fabo 

 

E-post: xxxxxxxx@student.su.se 

Telefon: xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Fritidsintressen? 

Nuvarande huvudsakliga sysselsättning? 

 

Språkresan 

Vilket land reste du till? 

Vilket år var det? 

Hur länge var du iväg? 

Reste du ensam eller med någon/några som du kände sedan tidigare? 

Hur såg dina förväntningar på språkresan ut? 

- Vilka av dessa förväntningar uppfylldes? 

Vilka lärdomar om dig själv bar du med dig hem från språkresan? 

Vilka andra lärdomar bar du med dig därifrån? 

Vad minns du som extra minnesvärt från språkresan? 

- Hur upplever du att denna minnesvärda händelse har påverkat dig som person idag? 

Vilka känslor dyker upp hos dig när du ser tillbaka på språkresan idag? 

 

Självbilden 

Försök att beskriva din bild av dig själv före språkresan! 

Försök att beskriva din bild av dig själv efter språkresan! 

Försök att beskriva din bild av dig själv som den ser ut idag! 

 

Karriärvalet 

Berätta om hur det gick till när du gjorde ditt karriärval! 

- Vilka alternativ valde du mellan? 

- Vilka faktorer tror du inverkade på ditt beslut? 

Vilka samband mellan din bild av dig själv och ditt karriärval kan du se? 



3 

 

Framtiden 

Berätta om dina förväntningar och mål inför framtiden! 

- Hur ska du gå till väga för att uppnå dessa? 

 

Avslutning 

Vilken betydelse tror du att språkresan har haft för dig som person idag? 
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